TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ
ĮGYVENDINIMAS LIETUVOS
RESPUBLIKOJE
Jurga Kasputienė
Ginklų kontrolės ir terorizmo
prevencijos skyriaus vedėja

Tarptautinės sankcijos
• JT sankcijos (įgyvendinamos ir ES teisės aktais)
• Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos ir sankcijų
komitetai (http://www.un.org/sc/committees/)
• ES sankcijos:
• ES Tarybos reglamentai ir sprendimai
(http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm)
• Valstybių nacionalinės sankcijos (pvz., JAV)
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs)
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Teisinis reglamentavimas

• Tiesiogiai taikomi ES teisės aktai
• Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų
įgyvendinimo įstatymas
• Vyriausybės 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimas Nr.
1679 „Dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo
priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“
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Teisinis reglamentavimas
• Vyriausybės 2005 m. kovo 1 d. nutarimas Nr. 237 „Dėl
Valstybių, į kurias draudžiama eksportuoti ar gabenti tranzitu į
bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktas prekes ir kurioms
draudžiama tarpininkauti, kai vedamos derybos arba rengiami
sandoriai dėl įtrauktų į bendrąjį karinės įrangos sąrašą prekių,
sąrašo patvirtinimo“
• Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimas Nr. 1047 „Dėl
prašymų suteikti išankstinius leidimus atlikti tarptautinius
mokėjimo pavedimus su Irano asmenimis, subjektais ir
organizacijomis nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
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Naujos ES sankcijos krizės
Ukrainoje kontekste
• Politinės sankcijos – draudimas sankcionuotiems
asmenims atvykti į ES
• Finansinės sankcijos
• Lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas asmenims (95), įmonėms (14), bankams
(Rusijos nacionalinis komercinis bankas), organizacijoms (Donbaso liaudies
kariuomenė“, „Pietryčių armija“, „Lugansko gvardija“, batalionas „Vostok“,
„Didžioji Dono kariuomenė“, „Sobol“, vadinamosios Luhansko LR ir Donecko
LR, Federalinė Novorusijos valstybė)
• Draudimas prekiauti valstybinių bankų vertybiniais popieriais (Sberbank, VTB
Bank, Gazprombank, Vnesheconombank (VEB), Rosselkhozbank, jų filialai).
Šis draudimas netaikomas iki rugpjūčio 1 d. išleistiems vertybiniams
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Naujos ES sankcijos krizės
Ukrainoje kontekste
• Ekonominės sankcijos
• Krymo ir Sevastopolio kilmės prekių importo į ES (ir susijusių paslaugų
teikimo) draudimas
• Naujų investicijų į transporto, telekomunikacijų, energetikos sektorių ir gamtos
išteklių eksploatavimo infrastruktūrą Kryme ir Sevastopolyje draudimas
• Ginklų embargo Rusijai (karinės įrangos eksporto ir importo ir susijusių
paslaugų teikimo draudimas)
• Dvejopo naudojimo prekių eksporto kariniam vartojimui arba kariniams
galutiniams vartotojams Rusijoje ir susijusių paslaugų teikimo draudimas.
• Technologijų, tinkamų giliavandenei naftos žvalgybai ir gamybai ar
žvalgybai ir gamybai Arktyje, ar skalūnų naftos projektams eksporto ir
susijusių paslaugų ar finansavimo teikimo Rusijai draudimas
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Už sankcijų įgyvendinimo
priežiūrą atsakingos institucijos
• Ekonominės sankcijos: Užsienio reikalų ministerija, Ūkio
ministerija, Muitinės departamentas, Lietuvos bankas
• Finansinės sankcijos: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba,
Muitinės departamentas, Lietuvos bankas
• Politinės sankcijos (draudimas atvykti į ES): Migracijos
departamentas, Valstybės sienos apsaugos tarnyba
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Atsakomybė už sankcijų režimo
pažeidimus
ATPK 187(12) straipsnis. Tarptautinių sankcijų pažeidimas
Lietuvos Respublikoje įgyvendinamų tarptautinių sankcijų pažeidimas –
užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki penkiasdešimties tūkstančių litų.
BK 1231 straipsnis. Tarptautinių sankcijų pažeidimas
1. Tas, kas pažeidė Lietuvos Respublikoje įgyvendinamas tarptautines sankcijas ir dėl to
padarė didelės žalos Lietuvos Respublikos interesams, baudžiamas bauda arba areštu,
arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
2. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.
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Užsienio reikalų ministerijos
funkcijos
• Užsienio reikalų ministerija:
− Koordinuoja tarptautinių sankcijų įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje
− Teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims tarptautinių
sankcijų įgyvendinimo klausimais
− Teikia informaciją apie sankcijų įgyvendinimą Jungtinėms Tautoms,
kitoms tarptautinėms organizacijoms ar Europos Sąjungos institucijoms,
kurių nustatytos tarptautinės sankcijos yra įgyvendinamos
− Priima sprendimus dėl išimčių taikymo

2014.08.27

9

Konsultavimas sankcijų
klausimais
Užsienio reikalų ministerijos kontaktai konsultavimuisi
Transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo politikos
departamento Ginklų kontrolės ir terorizmo prevencijos
skyrius
Tel. 8 706 52517
El. p. birute.kunigelyte-ziukiene@urm.lt
Naudinga informacija ir kitų institucijų kontaktai skelbiami
www.urm.lt/sankcijos
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