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DĖL LR VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TABAKO, TABAKO 

GAMINIŲ IR SU JAIS SUSIJUSIŲ GAMINIŲ KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. I-1143 18 

STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-486“ PROJEKTO NR. 22-8419  

 

Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK), kurios nariai yra oficialiai Lietuvoje veikiantys tabako 

gamintojai, kreipiasi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Ekonomikos ir inovacijų ministeriją, Finansų 

ministeriją, Sveikatos apsaugos ministeriją ir Vidaus reikalų ministeriją dėl Vyriausybės nutarimo „Dėl 

Lietuvos Respublikos Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-

1143 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-486“ projekto Nr. 22-8419 (toliau – 

Nutarimo projektas) derinimo.  

Šiuo Nutarimo projektu siūloma nepritarti Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių 

kontrolės įstatymo Nr. I-1143 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-486 (toliau – 

Įstatymo projektas), kuriuo siekiama suteikti galimybę teisėsaugos institucijoms gauti papildomus 

finansinius ir nefinansinius resursus kovai su cigarečių kontrabanda ir nelegalia prekyba iš įmonių, 

gaminančių arba vykdančių prekybą tabako gaminiais ir (ar) elektroninėmis cigaretėmis. Vyriausybės 

išvados projektu siūloma nepritarti Įstatymo projektui dėl galimo prieštaravimo (1) Pasaulio sveikatos 

organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos 5 straipsnio 3 daliai, kurioje nustatyta, kad 

nustatydamos ir įgyvendindamos savo sveikatos politikos kryptis, susijusias su tabako kontrole, Konvencijos 

šalys pagal savo nacionalinę teisę stengiasi apsaugoti jas nuo komercinių ir kitų tabako pramonės interesų, 

ir (2) Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 3 straipsnio 12 punkte 

įtvirtintam bendras valstybės tabako, tabako gaminių ir susijusių gaminių kontrolės politikos principui – 

nustatant ir įgyvendinant su tabako kontrole susijusias politikos kryptis, apsaugoti jas nuo komercinių ir kitų 

tabako pramonės interesų. 

Įvertinę derinimui pateiktą Nutarimo projektą, teikiame savo pastabas dėl Nutarimo projekte 

pateiktų argumentų ir Įstatymu projektu siūlomo reguliavimo bei papildomą informaciją dėl kitose Europos 

Sąjungos valstybėse narėse egzistuojančių valstybinių institucijų ir tabako gamintojų bendradarbiavimo ir 

paramos kovai su kontrabanda teikimo praktikų. 

 

(1) Tabako kontrolės pagrindų konvencijos 5 straipsnio 3 dalis skelbia, kad „Nustatydamos ir 

įgyvendindamos savo sveikatos politikos kryptis, susijusias su tabako kontrole, Šalys pagal savo nacionalinę 

teisę stengiasi apsaugoti jas nuo komercinių ir kitų tabako pramonės interesų.“ 

Ši nuostata reiškia, kad reguliavimo institucijos turėtų veikti nešališkai ir saugoti visuomenės 

sveikatos politikos vientisumą. Reguliavimo institucijų pareiga veikti nešališkai ir skaidriai, taip pat 

apsaugoti politikos formavimą nuo komercinių ir kitų asmeninių interesų nėra išskirtinė vien tabako 

kontrolės sričiai. Kartu su šia pareiga egzistuoja ir dar vienas svarus gero valdymo principas, kuriuo turėtų 



būti grindžiamas politikos formavimas, tai yra visuomenės įtraukimo ir konsultavimosi su skirtingomis 

suinteresuotaisiais šalimis principas.  

Pažymime, kad Tabako kontrolės pagrindų konvencijos tekste nėra jokių nuostatų, kurios 

paremtų kraštutinį 5 straipsnio 3 dalies interpretavimą kaip radikalų konsultavimosi su tabako 

pramonės verslo subjektais pašalinimą. Iš tiesų, kadangi daugelis Tabako kontrolės pagrindų konvencijos 

šalių laikosi demokratinio politinio režimo, kuriame visuomenės dalyvavimas yra politinės ir teisinės 

sistemos pagrindas, Tabako kontrolės pagrindų konvencijos nenustato tokio kraštutinio ribojimo, kuris 

draustų bet kokį bendradarbiavimą su teisėtomis suinteresuotosiomis šalimis. 

Priešingai, Tabako kontrolės pagrindų konvencija numato, kad Konvencijos šalių vyriausybės ir 

pramonė bendradarbiaus reguliavimo klausimais, kaip demokratinėse šalyse yra įprasta bet kuriame 

reguliuojamame sektoriuje. Laikydamasi šios prielaidos Tabako kontrolės pagrindų konvencija 5 

straipsnio 3 dalyje nustato sistemą, pagal kurią šie veiksmai gali vykti nepažeidžiant Tabako kontrolės 

pagrindų konvencijos dvasios ir kartu laikantis teisinės valstybės ir demokratinių dalyvavimo, 

įtraukimo ir visų suinteresuotų šalių apsaugos principų. Atitinkamai Tabako kontrolės pagrindų 

konvencijos 5 straipsnio 3 dalis numato, kad „nustatydamos ir įgyvendindamos savo sveikatos politikos 

kryptis, susijusias su tabako kontrole, Šalys pagal savo nacionalinę teisę stengiasi apsaugoti jas nuo 

komercinių ir kitų tabako pramonės interesų.“ 

Kad būtų laikomasi Tabako kontrolės pagrindų konvencija 5 straipsnio trečios dalies, Konvencijos 

šalys raginamos priimti priemones, kurias jos laiko tinkamomis ir atitinkančiomis jų nacionalinius įstatymus. 

Todėl daugelyje jurisdikcijų Konvencijos šalys yra patvirtinusios aiškias bendradarbiavimo su tabako 

pramone taisykles, kuriomis užtikrinamas skaidrumas ir visų dalyvaujančių šalių atskaitomybė. 

Šį principą vienareikšmiškai patvirtina kitų Europos valstybių patirtis, kur egzistuoja formalūs 

susitarimai tarp tabako pramonės verslo subjekto ir teisėsaugos institucijomis, kurių pagrindu ne tik 

nėra uždrausta remti teisėsaugos institucijas, bet jų pagrindu taip pat yra keičiamasi informacija apie 

nelegalią veiklą, finansuojami mokymai, teikiama parama įvairiomis teisėsaugos veiklai reikalingomis 

priemonėmis. Pavyzdžiui, Austrijoje tokie susitarimai egzistuoja su policija, Belgijoje – su muitine, 

Bulgarijoje – su muitine, Kroatijoje – su muitine, Čekijos Respublikoje – su muitine, Danijoje – su muitine, 

Estijoje – su muitine, Prancūzijoje – žandarmerija, Graikijoje – su Pakrantės apsaugos tarnyba ir kitomis 

institucijomis, Vengrijoje – su Nacionaline mokesčių ir muitinės administracija ir muitine, Latvijoje – 

Valstybine pajamų tarnyba, Liuksemburge – su muitine, Norvegijoje – su muitine, Lenkijoje – su 

Nacionaline pajamų administracija, Sienos apsaugos tarnyba ir kitomis institucijomis, Portugalijoje – Vidaus 

reikalų ministerija ir Nacionaline respublikos apsaugos tarnyba, Slovakijoje – su muitine, Švedijoje – su 

muitine, Šveicarijoje – su muitine, Jungtinėje Karalystėje – su muitine ir policija, Ispanijoje – su mokesčių 

agentūra. Primename, kad Lietuvoje anksčiau taip pat egzistavo tokie susitarimai tarp tabako 

gamintojų ir šalies muitinės. 
 

(2) Nutarimo projektu siūlomas sprendimas nepritarti siekiui suteikti galimybę teisėsaugos 

institucijoms gauti papildomus finansinius ir nefinansinius resursus kovai su cigarečių kontrabanda ir 

nelegalia prekyba iš įmonių, gaminančių arba vykdančių prekybą tabako gaminiais taip pat argumentuojamas 

galimu prieštaravimu su Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 3 straipsnio 

12 punktu („nustatant ir įgyvendinant su tabako kontrole susijusias politikos kryptis, apsaugoti jas nuo 

komercinių ir kitų tabako pramonės interesų“) bei Tabako kontrolės įstatyme įtvirtintu principu drausti 

tabako gaminių ir susijusių gaminių reklamą, taip pat paslėptą tabako gaminių reklamą (Tabako kontrolės 

įstatymo 3 straipsnio 5 punktas, 17 straipsnio 1 dalis). 

Pažymime, kad, Įstatymo projektu siūlomas reguliavimas nėra susijęs su Tabako kontrolės 

įstatymo 3 straipsnio 12 punktu, nes juo niekaip nėra keičiama „su tabako kontrole susijusios politikos 

kryptis“, taip pat, remiantis siūlomu reguliavimu, tabako gaminių ir susijusių gaminių reklama, 

įskaitant paslėptą, yra draudžiama ir tokia liks. Įstatymo projektas nenumato jokios išimties iš draudimo, 

t. y., ir toliau nebus galima bet kokiomis priemonės skleisti reklamą teisėsaugos institucijose ir pan. Tarp 

Įstatymo projektu siūlomo reguliavimo, kuriuo siekiama suteikti galimybę teisėsaugos institucijoms gauti 

papildomus finansinius ir nefinansinius resursus kovai su cigarečių kontrabanda ir nelegalia prekyba iš 

įmonių, gaminančių arba vykdančių prekybą tabako gaminiais, ir galimybių tabako gamintojams reklamuoti 

savo gaminius nėra jokių sąsajų, o valstybinėms institucijoms skiriama parama, skirta įgyvendinti viešąjį 

interesą, negali būti prilyginama reklamai. Bet kokias galimybės, kad valstybinėms institucijoms 



skiriama parama gali būti susijusi su reklama, užkardo ir Įstatymo projekto nuostata, kad „tokia 

skiriama parama negali būti naudojama tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių įsigijimo ir (ar) 

vartojimo skatinimui.“ 

Primename, kad Covid-19 pandemijos Lietuvoje metu šalyje veikiantys tabako gamintojai skyrė 

paramą lėšomis COVID-19 pasekmių mažinimo fondui, iš kurio buvo perkama būtina įranga Lietuvos 

ligoninėms siekiant suteikti būtina pagalbą Covid-19 liga susirgusiems gyventojams, o pastaruoju metu skyrė 

lėšas humanitarinei ir kitai Lietuvos Ukrainai skiriamai pagalbai. Manytina, kad parama, skiriama 

teisėsaugos institucijoms, skirta kovoti su cigarečių kontrabanda ir nelegalia prekyba, kaip ir parama, 

skirta kovoti su Covid-19 pasekmėmis ar padėti nuo karo kenčiančiai Ukrainai, pilnai atitinka viešojo 

intereso kriterijus ir nėra niekaip susijusi su tabako gaminių skatinimu ar reklama. 

 

(3) Atkreipiame dėmesį, kad 2021 m. gegužės 17 d. savo išvadoje Įstatymo projektui LR Seimo 

kanceliarijos teisės departamento pateiktas vertinimas suponuoja, kad, remiantis galiojančiu teisiniu 

reguliavimu, Lietuvos tabako gamintojų parama valstybės institucijoms, skiriama kovai su 

kontrabanda, ir šiuo metu nėra draudžiama. Teisininkų išvadoje teigiama: „Pažymėtina, kad valstybės 

institucijų ir įstaigų, kurioms būtų skiriama parama, kompetencija ir vykdomos funkcijos niekaip nėra ir 

negali būti susijusios su tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių įsigijimo ir vartojimo skatinimu. Kitaip 

sakant, valstybės institucijų ir įstaigų veiklą reglamentuojantys teisės aktai bei tokių institucijų ir įstaigų 

steigimo dokumentai nenumato jokios galimybės šioms įstaigoms bet kokia forma ar priemonėmis skatinti 

tabako gaminių įsigijimą ir (ar) vartojimą. Pabrėžtina, kad parama būtų teikiama būtent šių institucijų ir 

įstaigų nuostatuose numatytai ir jų vykdomai visuomenei naudingai veiklai – kovai su tabako gaminių 

ir (ar) su jais susijusių gaminių kontrabanda ir nelegalia prekyba, kas, savo esme, netgi yra priešinga 

veikla tabako gaminių įsigijimo ir (ar) vartojimo skatinimui.“ 

Kaip pažymi Seimo teisės departamentas, tokia parama, teikiama, institucijų numatytai ir jų 

vykdomai visuomenei naudingai veiklai – kovai su tabako gaminių ir (ar) su jais susijusių gaminių 

kontrabanda ir nelegalia prekyba – savo esme atitinka viešąjį interesą ir yra netgi priešinga veikla 

tabako gaminių reklamos, įsigijimo ir (ar) vartojimo skatinimui.  

 

(4) Kaip yra gerai žinoma, paskutinius trejus metus Lietuva susiduria su rekordiniais cigarečių 

kontrabandos iš Baltarusijos mastais. Lietuvos muitinės duomenys patvirtina, kad beprecedenčiu mastu 

išaugo tiek cigarečių kontrabanda, tiek ir jos gabenimo būdų iš Baltarusijos įvairovė. 2020 metais buvo 

sulaikytas tuo metu didžiausias nelegalių rūkalų kiekis Lietuvos muitinės istorijoje – 16,6 mln. pakelių 

cigarečių. Šių rūkalų vertė 60 mln. eurų. Lyginant su ankstesniais metais, 2019 metais sulaikyta 8,2 mln. 

pakelių kontrabandinių cigarečių, o 2018 metais – 6 mln. pakelių cigarečių. 2020 metais beveik visos (93 

proc.) sulaikytos nelegalios cigaretės buvo pagamintos Baltarusijoje. Tuo tarpu 2019 metais baltarusiški 

rūkalai sudarė 85 proc., 2018 metais – 61 proc. Remiantis Lietuvos muitinės informacija, pastaruosius keletą 

metų visiškai pasikeitė ir teritorinės cigarečių kontrabandos sulaikymų tendencijos. Jei dar 2018 metais 

didžioji nelegalių rūkalų dalis ikiteisminiuose tyrimuose buvo sulaikoma šalies viduje, tai nuo 2019 m. 

aktyviausia kovos su šešėliu zona tapo pasienis su Baltarusija, kur tais metais įkliuvo 54 proc. visos 

kontrabandos. 2020 metais čia sulaikyta jau 64 proc. bendro nelegalių rūkalų kiekio.1 

Šių metų pradžioje Lietuvos muitinė paskelbė, kad preliminariais skaičiavimais muitinės 

pareigūnai 2021 metais gerokai viršijo cigarečių kontrabandos sulaikymų rekordus ir pasiekė per 10 

metų didžiausius veiklos rezultatus. Muitinė sulaikė beveik 19 mln. pakelių nelegalių rūkalų, kurių vertė 

daugiau nei 73 mln. eurų. Rūkalų kontrabandos srauto sudėtis pastaraisiais metais nekinta – ir pernai didžiąją 

dalį sudarė baltarusiškos cigaretės, gaminamos Gardino „Neman“ fabrike. Muitinės analitikams įvertinus 

kovos su kontrabanda rezultatus, matyti, kad 2021-aisiais toliau stiprėjo ir ryškėjo pastarųjų metų 

tendencijos: didėjo bendras kontrabandos srautų mastas ir intensyvumas, cigarečių slėpimo būdų įvairovė, 

bandyti nauji nelegalių rūkalų gabenimo maršrutai. Trigubai pagausėjo kontrabandos sulaikymų geležinkelio 

transporte, o didžioji dalis nelegalių rūkalų kaip ir anksčiau sulaikoma pasienyje su Baltarusija.2 

                                                        
1  Lietuvos muitinė, „Muitinė 2020: pernai sulaikytas didžiausias cigarečių kontrabandos kiekis institucijos istorijoje“, 
https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/aktualijos/aktualija?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=0900
04d2801257db. 
2  LR Muitinė, „Muitinės sandėliai lūžta nuo sulaikytos cigarečių kontrabandos – antrus metus viršyti nelegalių rūkalų sulaikymų rekordai“, 
https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/aktualijos/aktualija?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=0900
04d2801592e9 

https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/aktualijos/aktualija?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=090004d2801257db
https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/aktualijos/aktualija?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=090004d2801257db
https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/aktualijos/aktualija?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=090004d2801592e9
https://lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/aktualijos/aktualija?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycle=0&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=090004d2801592e9


Pažymėtina, kad didelė dalis kontrabandinių rūkalų nėra sulaikomi, bet patenka į Lietuvos juodąją 

rinką. „Tuščių pakelių“ tyrimo rezultatai indikuoja, kad nelegalios cigarečių kontrabandos Lietuvoje 

vertė juodoje rinkoje siekia net 100 mln. eurų.3 

 

(5) Nėra keista, kad ypač augant kontrabandos iš Baltarusijos mastams, ši tema sulaukė dėmesio LR 

Vyriausybėje ir LR Seime. 

Prioritetą spręsti neapskaitytų tabako gaminių ir su tuo susijusią šešėlio mažinimo problemas 

yra išreiškusi LR Vyriausybė. 2021 metų kovo 25 dieną Vyriausybės kanceliarijoje vykusiame 

atsakingų Lietuvos teisėsaugos institucijų pasitarime4 buvo aptariamas nerimą keliantis nelegalaus 

tabako gaminių vartojimo Lietuvoje mastas, aptarta tabako gaminių neteisėtos apyvartos prevencijos ir 

užkardymo svarba siekiant mažinti šešėlį tabako sektoriuje. 

Augančios cigarečių kontrabandos iš Baltarusijos problema sulaukia dėmesio ir teisėkūros 

iniciatyvų ir šios kadencijos Seime. 2021 metų gruodžio 15 dieną vyko Nacionalinio saugumo ir gynybos 

komiteto posėdis, kuriame buvo vykdoma parlamentinė kontrolė „Dėl cigarečių kontrabandos ir muitinės 

kontrolės priemonių“. O 2022 metų sausio 12 dieną vyko Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto ir 

Ekonomikos komiteto bendras uždaras posėdis, kuriame buvo svarstomas klausimas „Dėl aplinkybių, 

susijusių su Baltarusijos įmonės „Belaruskalij“ trąšų tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, tyrimo“. 

Sausio 12 d. posėdžio pagrindu Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas priėmė sprendimą 

Nr. 104-Spr-1 dėl priemonių cigarečių kontrabandai iš Baltarusijos stabdyti. Tarp kitų priemonių 

Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas pasiūlė Vyriausybei „paraginti su cigarečių kontrabanda 

kovojančias institucijas rengti kompleksines priemones, skirtas pareigūnų kompetencijos ir profesionalumo 

augimui, apsvarstyti bendradarbiavimo su oficialiais Lietuvos tabako gamintojais galimybes rengiant 

ir įgyvendinant pareigūnų mokymų ir kvalifikacijos kėlimo programas.“ 

 

(6) Mūsų žiniomis, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija oficialiai ne kartą kreipėsi į 

valstybės institucijas dėl cigarečių kontrabandos iš Baltarusijos problematikos ir paramos kovai su 

cigarečių kontrabanda ir nelegalia prekyba teikimo galimybių išplėtimo. Pažymėtina, kad toliau augant 

cigarečių kontrabandos iš Baltarusijos mastui, Lietuvos muitinės pareigūnams reikalingas didesnis 

aprūpinimas ir papildomi resursai sėkmingam kontrabandos užkardymui, ypač šiuo laikotarpiu, kai 

nusikalstama kontrabandos veikla nestovi vietoje ir nelegaliai veiklai vykdyti yra pasitelkiami išmanesni 

spendimai. Todėl Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija siūlė sugrįžti prie reikšmingesnio 

bendradarbiavimo tarp valstybės, teisėsaugos institucijų ir tabako gamintojų, koks egzistavo 

anksčiau, iki visiškai uždraudžiant tabako gamintojų paramą valstybės institucijoms nuo 2017 metų 

pradžios. 

Iki šio draudimo Lietuvoje veikiantys tabako gamintojai skaidriai rėmė teisėsaugos institucijas, 
tarp jų Policijos departamentą ir Valstybės sienos apsaugos tarnybą, remdami pareigūnus įranga, 

automobiliais, valstybės sienos stebėjimo sistemomis, vaizdo registratoriais, kameromis, priverstinio 

stabdymo įrenginiais ir kita įranga, reikalinga pareigūnų darbui. Šios priemonės buvo tikslingai panaudotos 

pareigūnų darbe kovojant su nelegalia kontrabanda. 

Visgi, nepaisant augančios nelegalių rūkalų kontrabandos, praėjusios kadencijos LR Seimo buvo 

priimtas sprendimas įtvirtinti visišką draudimą tabako gaminių gamintojams bet kokia forma remti, 

fizinius ir juridinius asmenis, įskaitant ir – teisėsaugos institucijas, todėl nuo 2017 metų pradžios tokia 

valstybės institucijų ir tabako gamintojų bendradarbiavimo forma Lietuvoje nebėra leidžiama. 

Kaip jau minėta, mūsų žiniomis, kaimyninėse valstybėse – Lenkijoje, Estijoje, Latvijoje – taip 

pat Graikijoje, Rumunijoje, Ukrainoje ir kitose Europos ir tokiose pasaulio šalyse, kaip JAV, nėra 

analogiškų draudimų valstybinėms institucijoms gauti paramą kovai su kontrabanda ir nelegalia 

prekyba iš legaliai veikiančių tabako gamintojų. Dar daugiau, šių šalių institucijos turi 

bendradarbiavimo susitarimus dėl paramos teikimo, o šalių teisėsaugos institucijos bendradarbiauja 

su tabako gaminių gamintojais, tiek keičiantis informacija, dalinantis ekspertine patirtimi, tiek 

finansuojant reikiamos įrangos įsigijimą ar kitus projektus, skirtus kovai su kontrabanda. 

                                                        
3  https://www.delfi.lt/verslas/verslas/baltarusisko-verslo-gijos-lietuvoje-lietuvos-rukoriai-lukasenkos-rezimui-sukrauna-desimtis-milijonu-
euru.d?id=85635231 
4 https://lrv.lt/lt/naujienos/pristatytos-neapskaitytu-tabako-gaminiu-problemos-vertinimo-ir-seselio-mazinimo-galimybes 

https://www.delfi.lt/verslas/verslas/baltarusisko-verslo-gijos-lietuvoje-lietuvos-rukoriai-lukasenkos-rezimui-sukrauna-desimtis-milijonu-euru.d?id=85635231
https://www.delfi.lt/verslas/verslas/baltarusisko-verslo-gijos-lietuvoje-lietuvos-rukoriai-lukasenkos-rezimui-sukrauna-desimtis-milijonu-euru.d?id=85635231
https://lrv.lt/lt/naujienos/pristatytos-neapskaitytu-tabako-gaminiu-problemos-vertinimo-ir-seselio-mazinimo-galimybes


Toks bendradarbiavimas yra vykdomas vadovaujantis teisėsaugos institucijų ir tabako gaminių 

gamintojų sudarytomis tarpusavio bendradarbiavimo sutartimis. Šios šalys, kaip ir Lietuva, taip yra 

ratifikavusios Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvenciją, kas patvirtina, kad ši 

Konvencija nenumato draudimo sudaryti tokių bendradarbiavimo sutarčių, kurių tikslas remti valstybines 

institucijas kovoje su kontrabanda ir nelegalia prekyba. Todėl manome, kad esant poreikiui sutelkti 

papildomas pastangas užkardyti augančią kontrabandą iš Baltarusijos, tokia bendradarbiavimo 

forma galėtų būti sugrąžinta ir Lietuvoje. 
Apibendrinant, manome, kad beprecedentė dabartinės kontrabandos iš Baltarusijos augimo situacija 

skatina ieškoti papildomų priemonių užkardyti cigarečių kontrabandai ir nelegaliai prekybai. Todėl verta 

svarstyti galimybes sugrįžti prie kitose Europos Sąjungos šalyse galiojančios praktikos, kuria 

remiantis tabako gamintojams galima prisidėti prie visuomenei naudingų tikslų, remiat teisėsaugos 

institucijas jų vykdomojoje veikloje, siekiant kovoti su kontrabanda ir nelegalia prekyba.  
Vertinant Nutarimo projekte, kuriuo teikiama LR Vyriausybės nuomonė Įstatymo projektui, kuriuo 

siekiama suteikti galimybę teisėsaugos institucijoms gauti papildomus finansinius ir nefinansinius resursus 

kovai su cigarečių kontrabanda ir nelegalia prekyba iš įmonių, gaminančių arba vykdančių prekybą tabako 

gaminiais, pateikiamus argumentus ir kitų šalių praktiką, manome, kad toks paramos teikime 

neprieštarauja nei tarptautiniams Lietuvos įsipareigojimams ratifikavus Pasaulio sveikatos 

organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvenciją, nei Lietuvos nacionalinėje teisėje įtvirtintiems 

principams. 

LVK nuomone, dėl ypač augančios tabako gaminių kontrabandos į valstybės biudžetą 

mokesčiu pavidalu yra nesurenkama reikšminga lėšų dalis, o šiais pinigais taip pat yra remiamos 

nusikalstamos organizacijos ir autoritarinis kaimyninės valstybės režimas. Todėl Įstatymo projektu 

siūlomu reguliavimu – suteikiant galimybę teisėsaugos institucijoms gauti papildomus finansinius ir 

nefinansinius resursus kovai su cigarečių kontrabanda ir nelegalia prekyba – būtų įgyvendinamas viešasis 

interesas.  

Nesutinkame, kad kovai su kontrabanda skiriama legaliai Lietuvoje veikiančio verslo parama 

gali būti nelaikoma viešuoju interesu, o ją yra bandoma tapanti su tabako gaminių skatinimu ir 

reklama, nors cigarečių kontrabandos užkardymas savo esme yra visiškai priešinga veikla.  

Todėl prašome atsižvelgti į rašte pristatytus argumentus ir kitų Europos Sąjungos šalių 

praktikas bei LR Vyriausybės išvada pritarta LR Seime svarstomam Įstatymo projektui. Jei kyla 

abejonių dėl siūlomo reglamentavimo aiškumo, prašome patekti pastabas, kaip Įstatymo projektas galėtų būti 

tobulinimas, arba LR Vyriausybės nutarimu vėlesniame etape gali aiškiai nustatyti, kokia tvarka teisėsaugos 

institucijoms gauti papildomus finansinius ir nefinansinius resursus kovai su cigarečių kontrabanda ir 

nelegalia prekyba iš įmonių, gaminančių arba vykdančių prekybą tabako gaminiais. 

Esant poreikiui, LVK atstovai yra pasiruošę plačiau aptarti šį kausimą su LR Vyriausybės atstovais. 

Dėkojame už bendradarbiavimą. 

 

 
Pagarbiai 
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