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ATSAKOMYBĖ UŽ MANIPULIAVIMĄ SPORTO VARŽYBOMIS 

 

Atsakomybė už manipuliavimą sporto varžybomis 

Bet kuris asmuo dalyvaudamas varžybose turi tinkamai atspindėti žaidimo dvasią, būti 

garbingu, iškelti beisbolo žaidimo vertybes aukščiau visko. Prieš sutikdamas dalyvauti bet kokio 

pobūdžio renginyje, turi būti susipažinęs su antikorupcijos taisyklėmis ir Lietuvos respublikos 

baudžiamojo kodekso teisės akto 1821 straipsniu, kuris sako, kad tas, kas neteisėtai paveikė 

sąžiningą profesionalių sporto varžybų eigą arba rezultatą, baudžiamas viešaisiais darbais arba 

bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų. Kūno kultūros 

ir sporto įstatymu nustatytos reguliuojamosios normos įtvirtina manipuliavimo sporto varžybomis 

sąvoką, kad „manipuliavimas sporto varžybomis yra tyčinis susitarimas, veikimas arba neveikimas, 

kuriuo bandoma pakeisti sporto varžybų eigą ar rezultatą siekiant visiškai arba iš dalies panaikinti 

šių sporto varžybų "nenuspėjamumą" ir taip sau ar kitiems suteikti nepelnytą pranašumą 

 

Manipuliavimas sporto varžybomis – tyčinis susitarimas, veikimas arba neveikimas, 

kuriuo bandoma paveikti sporto varžybų eigą ar rezultatą siekiant visiškai arba iš dalies panaikinti 

šių sporto varžybų nenuspėjamumą ir taip sau ar kitiems suteikti nepelnytą pranašumą.  

Manipuliavimo sporto varžybomis draudimas; reiškia, kad asmenims draudžiama 

manipuliuoti sporto varžybomis ir turi būti apsaugota visuomenės teisė į sąžiningas sporto varžybas, 

ir užtikrintas sąžiningas sportininkų varžymasis sporto varžybose; 

 

Visiems susijusiems asmenims draudžiama: 

1. tiesiogiai arba netiesiogiai bandyti lažintis, arba įsitraukti į susitarimus dėl varžybų  

eigos arba baigties, kai pasiūlo komandos draugai, buvę kolegos ir klubų savininkai.  

2. pasiūlyti, paskatinti, pritraukti, mokyti, įtikinti, vieną iš dalyvių lažintis ir (arba) 

sutikti sudaryti palankesnes sąlygas vienai iš šalių ir taip paveikti rungtynių baigtį ir rezultatą. 

Žaidėjai žaidžiantys pagal pasirašytą kontraktą:  

3. negali tiesiogiai arba netiesiogiai bandyti lažintis už atlygį ir (arba) įsitraukti į  

susitarimus dėl varžybų eigos arba baigties;  

4. negali pasiūlyti, paskatinti, pritraukti, mokyti, įtikinti, vieną iš dalyvių lažintis ir 

(arba) sutikti sudaryti palankesnes sąlygas vienai iš šalių ir taip paveikti rungtynių baigtį ir rezultatą 

 

Numatomos sportinės sankcijos už dalyvavimą manipuliavime sporto varžybomis: 

1. Baudžiamasis kodeksas papildytas 1821 straipsniu, nustatant, kad tas, kas neteisėtai 

paveikė sąžiningą profesionalių sporto varžybų eigą arba rezultatą, baudžiamas viešaisiais darbais 

arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.  

2. Asmuo, kuris padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką, atleidžiamas nuo 

baudžiamosios atsakomybės, jeigu jis iki jo pripažinimo įtariamuoju savanoriškai apie tai pranešė 

teisėsaugos institucijai ir aktyviai bendradarbiavo išaiškinant šią nusikalstamą veiką.  

3. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo. 

 

 

 


