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Prieglobsčio skyriaus Informacinis centras 2017-11-24 gavo paklausimą: 

 

1. [riboto naudojimo informacija] 

2. [riboto naudojimo informacija] 

3. [riboto naudojimo informacija] 

4. Bankų padėtis Rusijoje. Ar uždarytų bankų vadovams, kitiems darbuotojams iškeliamos 

baudžiamosios bylos, jeigu išskeliamos tai dėl kokių priežasčių. 

5. Ar Rusijos Federacijoje įtariamieji asmenys yra sulaikomi ikiteisminio tyrimo metu? 

6. Teisė į teisingą teismą: teisė kreiptis į teismą, teisė turėti advokatą, teisė asmeniškai ir 

efektyviai dalyvauti teismo procese, teismų nešališkumas (teisė į pagrįstą teismo sprendimą); 

7. Kokia nusikalstama veika yra kvalifikuojama Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 160 str. 

4 dalyje ir kokia numatoma bausmė pripažinus asmenį įvykdžius veiką, numatyta minėtame 

baudžiamojo kodekso straipsnyje.  

 

 

Viešai prieinamuose informacijos šaltiniuose rasta informacija išdėstyta žemiau. 

  

2. [riboto naudojimo informacija] 

 

3. [riboto naudojimo informacija] 

 

4. [riboto naudojimo informacija] 
 
 

5. Bankų padėtis Rusijoje. Ar uždarytų bankų vadovams, kitiems darbuotojams iškeliamos 

baudžiamosios bylos, jeigu išskeliamos tai dėl kokių priežasčių. 

 

Bankrutavusių bankų Rusijos Federacijoje sąrašą galima rasti čia: 

 http://www.bankchart.ru/spravochniki/banki_bankroty 

 

2017 m. spalio mėn. Forbes publikavo straipsnį, kuriame buvo aiškinama padėtis 

bankininkystės  sektoriuje: 

 
,,Kai Nabiulina pradėjo eiti Centrinio banko valdytojos pareigas 2013, ji išsikėlė sau du tikslus. 

Vienas tikslas buvo pasiekti žemos infliacijos, o antras – išvalyti Rusijos bankų sektorių.  Ir jos padarė 

http://www.bankchart.ru/spravochniki/banki_bankroty


pažangą siekdama abiejų. Nuo 2012 m. bankų skaičius sumažėjo nuo 937 iki 559 šiuo metu, kaip nurodo the 
Global Bank Directory, bankinių grupių duomenų bazė. Bankinių lėšų, kurios šiuo metu yra bankroto 
reorganizacijoje, yra maždaug 140 milijardų arba 12% viso Rusijos bankuose laikomo kapitalo.  

Istorijos esmė yra tokia. Po Sovietų Sąjungos žlugimo bankus kūrė privatūs asmenys. Jie imdavo 
dideles palūkanas. Jie darėsi pinigus ir tiek. Nebuvo rizikų valdymo ir beveik nebuvo klientų aptarnavimo. 
Galiausiai [jie] ėmė daryti rizikingus statymus biržose, ir jiems prasidėjo sunkūs laikai; <...> 

,,Niekam nėra paslaptis, kad verslo modelis bankams Rusijoje pasikeitė“,- sako Ksenija Judajeva, 
Rusijos centrinio banko valdytojo pirmoji pavaduotoja. ,,Jie neturėjo gero valdymo praktikos. Jie sutelkė 
dėmesį į jų savininkų turto didinimą. Taigi, turime atimti keleto bankų licenzijas. Kitiems [bankams] 
nepavyko dėl šiuolaikinės bankininkystės sistemos reguliatoriaus spaudmo“1 

 

2017 m. gegužės mėn. buvo sulaikytas Aleksejus Kulikovas – stambus akcininkas banke 

Promsberbank. Šio banko licencija buvo atšaukta praeitais metais. A. Kulikovas buvo suimtas atliekant 

tyrimą dėl galimo pinigų plovimo per galimai Deutsche Bank.
2
 Kulikovas tvirtino, kad yra nekaltas ir 

buvo padarytas ,,atpirkimo ožiu“ dėl įtakingesnių žaidėjų, kurie realiai kontroliavo Promsberbank. Tik 

A. Kulikovas buvo apkaltintas dėl Promsberbank reikalų, tačiau jo partnerių pavardės pačios kalba už 

save pinigų plovime Rusijoje, kaip teigia Bloomberg: du banko investuotojai buvo Igoris Putinas 

(Vladimiro Putino giminaitis) ir Aleksandras Grigorjevas. Pastarieji buvo Russky Zemelny Bank 

akcininkai; šis bankas buvo uždarytas dėl įtartinos veiklos 2014 m. po to, kai buvo susietas su daugiau 

nei 20 milijardų dolerių išplovimo schema – tokia didele operacija, kad šioji buvo pavadinta ,,Rusijos 

savitarnos skalbykla“.
3
 

Bloomberg rašo, kad neteisėtos lėšos – nesvarbu, ar gaunamos per nusikaltimus ar iš verslo 

pelno, - kurias turtingieji nori nuslėpti nuo Kremliaus, lieka namuose (nešvariems neoficialiems 

sandoriams), o didelės jų sumos keliauja iš Rusijos į saugias saugyklas. Manoma, kad Rusijos 

turtingieji laiko tris ketvirčius savo pinigų užsienyje. 

Metų metais Rusijos reguliatoriai nesėkmingai bandė stabdyti lėšų išplaukimą. Bet po įtemptų 

santykių su Vakarais 2014 m. per Ukrainos krizę ir JAV bei ES įvedus sankcijas, kuriomis nusitaikyta į 

prezidento Putino vidinio rato turtą užsienyje, Kremlius ėmė dėti didesnes pastangas susigrąžinti 

pinigus namo, kad būtų sustiprinta šalies ekonominė gynyba. Naftos kainos kritimas tik padidino 

poreikį grąžinti pinigus. ,,Ekonominis saugumas tapo svarbesnis nei elito lojalumas, tokia politinę 

valia, kaip teigia Kremliaus patarėjas ir kovos su korupcija grupės vadovas Kirilas Kabanovas.”
 
Viešai 

Rusijos aukštesnio rango pareigūnai tvirtina, kad kovos su neteisėtais finansiniais srautais priemonės 

veikia. Bet privačiuose pokalbiuose jie pripažįsta, kad priemonės daugiausia nukreiptos prieš žemo 

ar vidutinio lygio žaidėjus paliekant milžiniškos prekybos sumanytojus (organizatorius) 

nepaliestus. Šitaip situaciją vertina Aleksandras Lebedevas, cituojamas Bloomberg. A. Lebedevas 

yra Kremliaus kritikas, bankininkas ir  buvęs parlamento narys, tyręs pinigų plovimą. Jis teigia, 

kad yra suimami ir pavieniai bankininkai, bet paprastai už nežymius dalykus.”
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 Forbes, Russia's Incredibly Shrinking Banking Sector,  OCT 26, 2017. 

https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2017/10/26/russias-incredibly-shrinking-banking-sector/#6ec975a1ab96 
2
 https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2017/10/26/russias-incredibly-shrinking-banking-sector/#65dffa28ab96 

3
  Irina Reznik, Evgenia Pismennaya ,Gregory White,The Russian Banker Who Knew Too Much, November 20, 

2017https://www.bloomberg.com/news/features/2017-11-20/the-russian-banker-who-knew-too-much 
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6. Ar Rusijos Federacijoje įtariamieji asmenys yra sulaikomi ikiteisminio tyrimo metu? 

Teisė į teisingą teismą: teisė kreiptis į teismą, teisė turėti advokatą, teisė asmeniškai ir 

efektyviai dalyvauti teismo procese, teismų nešališkumas (teisė į pagrįstą teismo 

sprendimą). 

  

 

Remiantis Rusijos Federacijos Baudžiamojo Proceso kodekso 94 straipsniu, įtariamojo 

sulaikymo terminas bei teismo sprendimo negali būti ilgesnis nei 48 valandos. Po šių 48 valandų 

privaloma arba paleisti sulaikytąjį, arba gauti teismo sprendimą taikyti kardomąsias priemones 

sulaikant.  Jeigu toks sprendimas nėra priimamas per 48 valandas nuo sulaikymo momento, įtariamasis 

privalo būti nedelsiant paleistas.
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Baudžiamojo Proceso kodekso 109 straipsnis numato, kad sulaikytojo sulaikymo terminas su 

teismo sprendimu tyrimo meto negali viršyti 2 mėnesių. Nesant galimybių išnagrinėti bylą per nustatytą 

terminą, sulaikymą galima pratęsti iki 6 mėnesių. Tolimesnis termino pratęsimas įmanomas tik 

įtariamąjį kaltinant sunkių ar itin sunkių nusikaltimų įvykdymu. Pastarųjų bylų atveju, terminą teismo 

sprendimu galima pratęsti iki 12 mėnesių. Daugiau pratęsi nėra galima. 

 

 

Rusijos Federacijos Konstitucijos 46 straipsnyje deklaruota nuostata į teisinę apsaugą: 

1. Kiekviena garantuojama teisminė jo teisių ir laisvių apsauga. 

2. Valdžios, savivaldos organų, visuomeninių organizacijų ir oficialių asmenų sprendimai ir 

veiksmai (arba neveikimas) gali būti skundžiami teisme. 

3. Kiekvienas, remiantis Rusijos Federacijos tarptautiniais susitarimais,  turi teisę kreiptis į 

tarptautinius organus dėl žmogaus teisių ir laisvių apsaugos, jeigu išnaudoti visos vidinės 

teisinės apsaugos priemonės.
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Apie piliečių garantijas į teises kalbama ir Rusijos Federacijos Baudžiamojo Proceso kodekso 

16 skirsnyje „Teisių užtikrinimas įtariamajam ir kaltinamajam“: 

1. Įtariamajam ir kaltinamajam užtikrinama teisė apsaugai, kuria jie pasinaudoti gali asmeniškai 

arba su gynėjo ir (ar) teisėto atstovo pagalba. 

2. Teismas, prokuroras, tyrėjas ir  kvotėjas paaiškina įtariamajam ir kaltinamajam jų teises ir 

užtikrina jiems galimybę gintis visais neuždraustais šio kodekso būdais ir priemonėmis. 

3. Šio Kodekso numatytais atvejais būtinas įtariamojo ar kaltinamojo gynėjo ir (ar) teisėto atstovo 

dalyvavimas užtikrinamas oficialių asmenų, vykdančių kriminalinį tyrimą. 

4. Šio Kodekso numatytais atvejais ir kitais federaliniais įstatymais, įtariamasis ir kaltinamasis gali 

naudotis teisine pagalba nemokamai.
7
 

Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalis nurodo, jog teisę turėti advokatą turi kiekvienas Rusijos Federacijos 

pilietis. Baudžiamojo proceso kodekso 49 skirsnio 3 dalis numato, kad teisė į advokato apsaugą 

įgyjama nuo sulaikymo arba bylos užvedimo momento. 

Remiantis Rusijos Federacijos Baudžiamojo Proceso kodekso 217 skirsniu, kaltinamojo prašymu, 

pastarasis turi teisę susipažinti su byloje esančia informacija išskyrus atvejus, kuomet ši informacija 

                                                           
5
 http://constrf.ru/razdel-1/glava-2/st-22-krf  

6
 http://www.constitution.ru/  

7
 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/915732ccddd78c830f7ecfe53f57357f8375474e/  

http://constrf.ru/razdel-1/glava-2/st-22-krf
http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/915732ccddd78c830f7ecfe53f57357f8375474e/


gali kelti grėsmę nukentėjusiajam. Vis tik 2015 m. informaciniame teisiniame portale garant.ru yra 

pranešimas, jog buvo fiksuojami atvejai praktikoje, kai daugiatomių bylų atvejais tyrėjai, gavę 

kaltinamojo arba jo advokato prašymą susipažinti su byloje esančia medžiaga, žinodami, kad yra 

spragų tyrimo procese, pateikdavo tik pirmąjį bylos tomą, pradėdami pildyti kitus ir rinkdami 

trūkstamą informaciją atgaline data. Todėl buvo sugriežtintos informacijos suteikimo taisyklės.
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Kaip veikia praktikoje aukščiau minėti teisiniai klausiami, Europos prieglobsčio paramos 

biuras (EASO) aprašo savo 2017 m. kovo mėnesio ataskaitoje Rusijos Federacijos valstybinės 

apsaugos subjektai "(„Russian Federation State Actors of Protection“). Joje pastebima, kad tik apie 1 % 

kriminalinių bylų Rusijos Federacijos valstybinės apsaugos subjektai " nagrinėjimų pasibaigia 

išteisinimais. Teisėjai, spaudžiami tyrėjų ir kaltintojų, neretai ignoruoja žemą tyrimų kokybę, kas 

neretai baigiasi nuteisimu. Taip pat pastebima, kad ne visuomet vadovaujantis objektyviais kriterijais 

atsirenkami liudininkai, kuriuos renkasi ne patys teisėjai, o atsakomybė permetama tyrėjams. Jungtinių 

Tautų specialusis teisėjų laisvės pranešėjas pastebėjo, kad advokatai dažniausiai neturi prieigos prie tų 

pačių parodymų, prie kurių prieigą turi ieškovai. Taip pat ribojamas advokatų susipažinimo su bylos 

medžiaga laikas, yra užfiksuota atvejų, kuomet susiduriama apsaugant atsakovo liudininkus teisme.   

2013 m. Prezidentinė taryba visuomenės ir žmogaus teisių vystymui  rašė, kad teisėjų, kurie nesutinka 

atlikti pageidavimų, pareigos gali būti nutrauktos anksčiau laiko. Tokiais atvejais jiems nėra sąlygų 

apginti savo teises.  

Regionuose, ypač mažose ir atokiose vietovėse, yra artimas ryšys tarp regiono valdančiosios 

jėgos, tyrėjų ir teisėjų. Remiantis keliais šaltiniais, teisėjau gauna instrukcijas iš teismo prezidento kaip 

elgtis. Pastarieji dažniausia turi artimus ryšius su politinėmis jėgomis. Tai perauga į ilgametę praktiką, 

kai kartais nereikia nurodymų, kadangi teisėjai tiesiog žino kaip „turi elgtis“.
9
 

 

 

7. Kokia nusikalstama veika yra kvalifikuojama Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 

160 str. 4 dalyje ir kokia numatoma bausmė pripažinus asmenį įvykdžius veiką, numatyta 

minėtame baudžiamojo kodekso straipsnyje.  

 

Rusijos Federacijos Baudžiamojo proceso kodekso 160 straipsnio 4 dalyje rašoma, jog 

“veikos, numatytos pirmojoje, antrojoje, trečiojoje šio straipsnio dalyse, atliktos organizuotos grupės 

arba itin stambiu mastu, baudžiamos laisvės atėmimu iki dešimties metų su milijono rublių dydžio 

bauda arba uždarbio dydžio, arba kitomis teisiamojo pajamomis už trijų metų periodą arba be jo ir su 

laisvės apribojimu iki dviejų metų arba be tokio.  

Veikos, numatytos 160 straipsnio 1, 2, 3 dalyse: 

1 dalis: pasisavinimas arba išvaistymas, tai yra kaltajam patikėto svetimo turto grobimas; 

2 dalis: tie patys veiksmai, atlikti grupės žmonių išankstiniu susitarimu su reikšmingos žalos atlikimu 

piliečiui  

3 dalis: tie patys veiksmai, atlikti asmens, pasinaudojusio savo tarnybine padėtimi stambiu mastu.
10
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PASTABA. Ši pažyma parengta pagal bendrąsias Europos Sąjungos gaires dėl informacijos apie 

kilmės šalis apdorojimo11 remiantis atrinktais viešai skelbiamais informacijos šaltiniais. Informacija buvo 

renkama, įvertinta ir apdorota per pažymai parengti skirtą terminą. Šis dokumentas nėra ir negali būti 

išsamus. Be to, šis dokumentas negali nulemti sprendimo dėl konkretaus prašymo suteikti prieglobstį. 

Pažymoje nėra pateikiama Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuomonė ir ja nėra 

daroma joks politinis pareiškimas.  
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 European Union: Common EU Guidelines for processing Country of Origin Information (COI), April 2008 
(https://www.ecoi.net/en/blog/2008-common-eu-guidelines-for-processing-country-of-origin-information-coi) 


