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Įvadas

Nusikalstamas	 elgesys	 visais	 laikais	 kėlė	 ir	 ateityje	 neabejotinai	 kels	
visuomenės	 ir	 tyrinėtojų	 susidomėjimą.	Šis	 susidomėjimas	„gimdo“	kri-
minalinius	 romanus	 ir	 filmus,	maitina	 žiniasklaidą,	 sociologus	 ir	 krimi-
nologus,	kuria	stereotipus,	netgi	vienaip	ar	kitaip	verčia	elgtis	gyvenimo	
kasdienybėje.	 Kitaip	 tariant,	 domėjimasis	 (paklausa)	 sukuria	 ir	 pasiūlą,	
kurioje	 svarbu	 atsirinkti,	 kas	 tikra,	 o	 kas	 –	 išgalvota.

Šiame	leidinyje	pamėginta	į	makrolygmens	nusikalstamą	elgesį	pažvelg-
ti	dviem	aspektais.	Pirmiausia	nubrėžti	aiškią	registruotų	nusikalstamų	vei-
kų	ir	nusikalstamo	elgesio	apraiškų	tikrovės	takoskyrą.	Ją	apibrėžti	bei	ap-
rašyti	–	 labai	 sunki	užduotis,	 tačiau	pagrindinis	 šios	analizės	 tikslas	buvo	
būtent	 nustatyti	 registruoto	 ir	 realaus	 nusikalstamumo	 loginio	 „skirtuko“	
vietą.	Tai,	kad	ne	tik	viešajame	diskurse,	bet	neretai	ir	politinėje	bei	akade-
minėje	polemikoje	oficialioji	registruoto	nusikalstamumo	statistika	suvokia-
ma	kaip	nusikalstamo	elgesio	paplitimo	atspindys,	yra	nesusipratimas,	ne-
leidžiantis	adekvačiai	suvokti	nusikalstamo	elgesio	esmės,	o	kartu	ir	tinka-
mai	jį	įvertinti	kasdienybėje,	žiniasklaidoje,	policijos	suvestinėse,	teisme	ar	
politinėse	diskusijose.	Antras	šio	tyrimo	aspektas	–	tarptautinis	palyginimas.	
Juo	mėginta	atskleisti	ne	tik	Lietuvos	vietą	kriminalinės	statistikos	bei	em-
pirinių	kriminologinių	tyrimų	labirintuose,	bet	ir	 istorinių,	socialinių,	eko-
nominių	bei	teisinių	procesų	įtaką	nusikalstamam	elgesiui.	Svarbu	pažymė-
ti,	jog	tokią	temą	gvildenti	paskatino	ir	ankstesni	kitų	autorių	darbai.1

1 Žr.	Kuklianskis S., Bieliūnas E.	 Pagrindinių	 nusikalstamumo	 bruožų	 lyginamieji	
aspektai	 //	Socialistinė	 teisė,	1984,	Nr.	2,	p.	27–31;	Kuklianskis S., Kukliansky F. 
Nusikaltimų	 latentiškumas:	 prigimtis,	 rūšys,	 prevencijos	metmenys	 //	Teisės	 pro-
blemos,	2005,	Nr.	2	(48),	p.	61–78;	Bluvšteinas J.	Statistika	ir	tikrovė	//	Krimina-
linė	justicija,	1995,	t.	4,	p.	149–159;	Rudzkienė V.	Lietuvos	kriminalinių	ir	sociali-
nių-ekonominių	rodiklių	ryšių	analizė	//	Jurisprudencija,	2002,	t.	26	(18),	p.	99–106; 
Babachinaitė G., Kuklianskis S.	Teorinės	nusikalstamumo	prevencijos	problemos	//	
Jurisprudencija,	2003,	t.	42	(34),	p.	101–108;	Rudzkis T.	Latentinės	nusikalstamumo	
dalies	prognozavimo	klausimu	//	Jurisprudencija,	2008,	t.	4	(106),	p.	88–92;	Kiškis 
A.	Nusikalstamumas	Lietuvoje:	ko	neparodo	oficialioji	statistika?	//	Jurisprudencija,	
2008,	t.	11	(113),	p.	114–123.
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Šis	mokslinis	 darbas	 (pradėtas	 2008	m.	 viduryje)	 netikėtai	 sutapo	 su	
svariais	politiniais	 ir	 ekonominiais	pokyčiais	Lietuvoje.	Viena	vertus,	 šie	
pokyčiai	dar	labiau	sustiprino	domėjimąsi	nusikalstamo	elgesio	apraiško-
mis,	apie	kurį	šiame	leidinyje	daug	rašoma,	kita	vertus,	gerokai	pasunki-
no	galimybes	išlaikyti	protingą	pusiausvyrą	staigiai	besikeičiant	svarbiems	
statistikos	 rodikliams.	Akivaizdu,	 jog	 daugelį	 šiame	 leidinyje	 išsakytų	
vertinimų,	apibendrinimų	ir	išvadų	reikės	patikrinti	vėliau,	pasikeitus	eko-
nominiam	 ir	 socialiniam	mikroklimatui	 šalyje	 bei	Europoje.	Kita	 vertus,	
tai,	 kad	 daug	 kas	 šiuo	 laikotarpiu	 „tapo	 nebeaišku“,	 padidina	 šio	 tyrimo	
vertę,	nes	 jame	būtent	 ir	mėginama	paaiškinti	vykstančius	procesus,	atsi-
riboti	 nuo	paviršutiniškų,	 stereotipinių	 ir	 (ar)	 fragmentiškų	vertinimų.

Tokio	 pobūdžio	 ir	 tokios	 apimties,	 daug	 tyrimų	 apibendrinantis	 nusi-
kalstamo	elgesio	paplitimo	bei	dinamikos	kriminologinis	 tyrimas	nebuvo	
lengva	užduotis	tyrėjų	grupei	–	reikėjo	išnagrinėti	daug	statistikos,	moks-
linės	 literatūros,	 institucijų	veiklos	ataskaitų	 ir	kitokios	medžiagos.	Atro-
do,	 kad	 atlikti	 šią	 užduotį	 mums	 pavyko.	 Be	 to,	 viena	 iš	 šio	 leidinio	
užduočių	buvo	sukurti	 tam	tikrą	„minties	 įvadą“,	 leisiantį	 toliau	savaran-
kiškai	 mąstyti	 ir	 spręsti	 kylančius	 klausimus.	 Tai	 atlikti	 turėtų	 padėti	 ir	
kai	 kurie	 techniniai	 dalykai,	 pavyzdžiui,	 skyriaus	 temai	 aktuali	 literatūra	
(abėcėlės	 tvarka)	 nurodoma	 skyriaus	 pradžioje,	 o	 ji	 bendrai	 sugrupuota	
literatūros	sąraše	leidinio	pabaigoje.	Taip	pat	stengtasi	preciziškai	pateik-
ti	nuorodas	į	konkrečias	statistikos	lenteles,	svarbias	eilutes	arba	skaičius	
išskirti	 atskira	 spalva,	 paryškinti	 ar	 pabraukti.

Leidinyje	 daug	 skaičių.	 Ne	 visada	 paprasta	 įžvelgti	 juose	 kokią	 nors	
prasmę	 ar	 reikšmingus	 pokyčius.	 Bet	 kuriuo	 atveju	 svarbu	matyti	 už	 jų	
slypinčius	 žmones	 ir	 jų	 likimus,	 kad	 ir	 kas	 jie	būtų	–	kaltininkai,	 aukos,	
policininkai,	prokurorai,	teisėjai,	nuteistieji	ar	jų	prižiūrėtojai.	O	jeigu	dar	
pridėtume	visų	 jų	draugus,	gimines	 ir	pažįstamus,	pamatytume,	kad	 į	šių	
procesų,	išreikštų	skaičiais,	verpetą	buvo	arba	yra	įsukta	tikrai	labai	daug	
žmonių.

Kartu	reikėtų	pripažinti,	kad	liko	neaptarta	daug	svarbių	aspektų	–	tam	
paprasčiausiai	 pritrūko	 laiko,	 to	 neleido	 ir	 darbo	 apimtis	 –	 ji	 padidėjo	
daugiau	kaip	 tris	 kartus,	 nei	 buvo	 iš	 pradžių	planuota.	Pavyzdžiui,	 leidi-
nyje	beveik	nenagrinėti	regioniniai	nusikalstamo	elgesio	Lietuvoje	aspek-
tai,	 jo	 žala,	mažai	 dėmesio	 skirta	moterų	 bei	 pagyvenusių	 žmonių	 nusi-
kalstamo	elgesio	analizei,	 taip	pat	kai	kurioms	pastaruoju	metu	 itin	svar-
biomis	 tapusioms	 nusikalstamų	 veikų	 rūšims	 –	 sukčiavimams,	 nusikalti-

mams	ekonomikai	 ir	verslo	 tvarkai,	finansų	sistemai,	aplinkai	 ir	dorovei.	
Visa	 tai	–	ateities	 tyrimų	objektas,	o	šis	 leidinys,	 tikimės,	sudomins	dau-
gelį	 skaitytojų:	 kriminologus,	 sociologus,	 teisininkus,	 įvairių	 specialybių	
studentus,	 taip	pat	 statistikus,	 teisėsaugos	 institucijų	darbuotojus,	draudi-
mo	 kompanijas	 ir	 visus,	 besidominčius	 nusikalstamo	 elgesio	 bei	 jo	 ana-
lizės	 problematika.

Už	vertingas	 pastabas	 ir	 pasiūlymus	 esame	nuoširdžiai	 dėkingi	 darbo	
recenzentams.	Pirmiausia	kuo	nuoširdžiausiai	norėtume	padėkoti	 ilgame-
čiam	Teisės	instituto	direktoriui,	teisininkui	ir	kriminologui	Antanui Dap-
šiui.	Jo	įžvalgos	ir	pastabos	leido	gerokai	pagerinti	šio	darbo	kokybę.	Be	
to,	jo	įdirbis	vadovaujant	Teisės	institutui	ir	kuriant	kriminologinių	tyrimų	
modelius	bei	 juos	 atliekant	buvo	 labai	 svarbus	visai	 tyrėjų	darbo	grupei,	
ypač	–	 jos	vadovui.	Sulaukėme	daug	vertingų	 ir	 kriminologo	dr. Alfredo 
Kiškio pastabų.	Atidžiai	perskaityti	darbą	buvo	itin	svarbu	dėl	 įvairiausių	
rodiklių	 jame	 gausos.	 Recenzentas	 dirbo	 Nusikalstamumo	 prevencijos	
Lietuvoje	centre	ir	struktūravo	statistines	registruoto	nusikalstamumo	atas-
kaitas,	 todėl	 šią	 specifiką	puikiai	 išmano.	Nuorodos	 į	 tam	 tikrus	 skaičia-
vimų	 ir	 apibendrinimų	netikslumus	 leido	 išvengti	 klaidų.

Esame	 dėkingi	 ir	 Lietuvos	mokslo	 tarybai,	 parėmusiai	 šio	mokslinio	
tyrimo	leidybą.	Ši	parama	sudarė	galimybes	plačiai	paskleisti	atlikto	moks-
linio	 tyrimo	rezultatus	visiems,	kam	jie	galėtų	būti	 svarbūs,	 ir	nepaversti	
jų	 vien	 tik	 tyrėjų	 darbo	 grupės	 nuveikto	 darbo	 ir	Teisės	 instituto	 biblio-
tekos	 lentynų	puošmena.

Autorių	grupės	vardu	–	Gintautas Sakalauskas
2010 11 22
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Kriminologie.	3.	Aufl.	Heidelberg:	C.	F.	Müller	Verlag,	1996;	Kiškis A.	Nusikalstamumo	
Lietuvoje	2001	metais	charakteristika	//	Jurisprudencija,	2002,	t.	29	(21),	p.	66–71;	Kiškis 
A.	Nusikalstamumas	Lietuvoje:	 ką	 pakeitė	 teisės	 reforma?	 //	 Jurisprudencija,	 2006,	 t.	 3	
(81),	 p.	 32–39;	 Криминология.	Москва:	Юридическая	 литературa,	 1979;	 1988;	Ku-
klianskis S.	Nusikalstamumo	kontrolės	Lietuvoje	mokslinė	koncepcija.	Vilnius:	Lietuvos	
policijos	akademija,	1995;	Kuklianskis S., Kurapka E.	Mokslo	programa	„Nusikalstamu-
mas	ir	kriminalinė	justicija“	–	kompleksinio	nusikalstamumo	tyrimo	perspektyvos	//	Kri-
minalinė	 justicija,	1995,	 t.	4;	Kunz K.-L.	Kriminologie.	4.	Aufl.	Stuttgart:	Haupt	Verlag,	
2004;	Курс	советской	криминологии.	Москва:	Юридическая	литература,	1985;	Lietu-
vos	 tauta:	 būklė	 ir	 raidos	 perspektyvos.	Vilnius:	 Strateginių	 studijų	 centras	 ir	 Pilietinės	
visuomenės	 institutas,	 2007;	 лайне м. Криминология	 и	 социология	 от	кло	нен	ного	
поведения:	 Хельсинки,	 1994;	 лунеев в. в.	 преступность	 XX	 века.	 Ми	ро	вые,	
региональные	и	российские	тенденции.	Москва:	волтерс	Клувер,	2005;	Namų	advo-
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katas	(sudarytojas Jonas Prapiestis).	Vilnius:	Teisinės	informacijos	centras,	2002;	Nezku-
sila J. Криминология.	Москва:	прогресс,	1982;	Nusikalstamumas	Lietuvoje	 ir	 jo	pro-
gnozė	iki	2015	metų	(autorių kolektyvas).	Vilnius:	Mykolo	Romerio	universitetas,	2008;	
Основы	криминологии	 в	 народной	 республике	болгарии.	Москва:	прогресс,	 1987;	
Pavilonis V.	Mada	ir	nusikalstamumas	/	Teisė	ir	persitvarkymas	(sudarytojas Jonas Pra-
piestis)	//	Teisės	etiudai.	Vilnius,	1989	(2),	p.	136–153;	Pavilonis V., Švedas G., Abrama-
vičius A.	(et	al).	Baudžiamoji	teisė.	Bendroji	dalis.	Trečiasis	pataisytas	ir	papildytas	leidi-
mas.	Vilnius:	Eugrimas,	2003;	Piesliakas V.	Baudžiamoji	 teisė.	Pirmoji	knyga.	Vilnius:	
Justitia,	 2006;	 Piesliakas V.	 Baudžiamoji	 teisė.	 Antroji	 knyga.	 Vilnius:	 Justitia,	 2008;	
Profesorius	Vladas	Pavilonis.	Vilnius:	Vilniaus	universiteto	leidykla,	2006;	Ragauskas P. 
Nusikalstamumas	 //	 Pranešimas	 apie	 žmogaus	 socialinę	 raidą	Lietuvoje	 2000.	 Jungtinių	
Tautų	vystymo	programa,	Socialinės	politikos	grupė.	2000,	p.	87–92;	Sakalauskas G.	Įva-
das	į	empirinę	kriminologiją.	Vilnius:	Eugrimas,	2007;	Sakalauskas G.	Nusikalstamumas	//	
Žmogaus	socialinė	raida	Lietuvoje	1999	m.	Jungtinių	Tautų	vystymo	programa,	Socialinės	
politikos	grupė.	10	skyrius.	Vilnius,	1999;	Sakalauskas G. Nusikalstamumo	sampratos	di-
lema	//	STEPP,	2009,	Nr.	5,	p.	123–132;	Советская	криминология.	Москва:	Юридиче-
ская	ли	те	ра	ту	рa,	1966.								

Žodis	„nusikalstamumas“	iš	pirmo	žvilgsnio	gali	pasirodyti	savaime	supran-
tamas	 ir	 nekeliantis	 didesnių	 teorinių	 ar	 praktinių	 problemų.	Vis	 dėlto	 gili-
nantis	 į	 šios	sąvokos	esmę	 ir	 jos	vartojimo	kontekstą	 reikia	atsižvelgti	 į	 jos	
daugialypiškumą,	 teisinių	 konstrukcijų	 gniaužtus,	 socialinių	 deviacijų	
formavimo(si)	 ypatumus,	 galiausiai	 –	 į	 metodinių	 priemonių,	 kuriomis	 jis	
iškeliamas	ir	pateikiamas	kriminologinėje	literatūroje,	teisėsaugos	institucijų	
suvestinėse,	žiniasklaidoje	ir	visur	kitur,	ribotumą.	Nusikalstamumo	sampra-
tos	 „akrobatikoje“	 galima	 atrasti	 įvairiausių	 stilių,	 pradedant	 mėginimais	
griežtai	apibrėžti	neginčijamus	 ir	nekintančius	nusikalstamumo	požymius	 ir	
baigiant	 paties	 nusikalstamumo	 egzistavimo	 neigimu,	 taigi	 ir	 šios	 sąvokos	
apibrėžimo	 beprasmybės	 propagavimu.2	 Kadangi	 šio	 leidinio	 tikslas	 –	 pa-
teikti	 ir	palyginti	nusikalstamumo	rodiklius,	paties	nusikalstamumo	sampra-
tos	 aptarimas	yra	 būtina	 ir	 neišvengiama	 šios	 analizės	 preliudija.

Pažymėtina,	 jog	 laikysena	būtinybės	 arba	noro	 apibrėžti	 nusikalstamumą	
akivaizdoje	skiriasi	ne	vien	mikro-	(atskirų	mokslininkų),	bet	ir	makro-	(šalių	
ar	 regionų,	 taip	pat	 skirtingų	mokslo	krypčių)	 lygmeniu.	Pavyzdžiui,	 tarybi-
nių	 laikų	publikacijose	kriminologine	 tematika	(ypač	–	kriminologijos	vado-
vėliuose)	 galima	 santykinai	 platesnė	 nusikalstamumo	 sampratos	 ir	 jį	 apibū-

2 Pažymėtina,	 jog	 ir	 šio	 leidinio	autorių	nuomonės	 šiuo	klausimu	skiriasi,	bet	 jas	mė-
ginta	kūrybingai	suderinti.

dinančių	požymių	analizė	nei	Vakarų	 literatūroje,	ypač	pabrėžiant	 tam	tikrus	
ideologinius	aspektus	bei	siekiant	preciziškumo	(akivaizdus	noras	kuo	tiksliau	
apibrėžti,	 kas	 gi	 yra	 tas	 nusikalstamumas).	Vakarų	 tradicija	 nusikalstamumo	
apibrėžimams	dėmesio	skiria	mažiau,	paprastai	apsiriboja	tam	tikra	korektiš-
ka	ir	 lakoniška	formuluote,	kurios	problemiškumas	atskleidžiamas	pateikiant	
įvairius	požiūrius	 ir	 teorijas.

Taip	pat	pažymėtini	sociologijos,	psichologijos,	socialinio	darbo,	medici-
nos,	ekonomikos,	istorijos,	politologijos,	teisės	ar	kitų,	nusikalstamu	elgesiu	
besidominčių	mokslų	 formuluojami	 nusikalstamumo	 apibrėžimai,	 kuriuos	
lemia	reikšmingi	kertiniai	jų	požiūrio	į	vykstančius	reiškinius	skirtumai.	Nors	
žinias	apie	nusikalstamumą	sistemina	kriminologijos	mokslas,	 skirtingi	kitų	
mokslų	kontekstai	gali	atskleisti	skirtingus	šio	reiškinio	aspektus.	Pavyzdžiui,	
teisė	 pabrėžti	 baustinumą,	 sociologija	 –	 nukrypimą	nuo	normos,	 socialinis	
darbas	–	pagalbos	poreikį,	ekonomika	–	ekonominę	(ne)naudą,	politologija	–	
politinį	 atspalvį,	medicina	–	biologinius	procesus	 ir	panašiai.	Už	 to	 slypi	ne	
tik	skirtingi	požiūriai,	bet	ir	skirtingos	intencijos.

„Nusikalstamumas – tai apibendrinta sąvoka. Ji, kaip ir kiekviena kita 
apibendrinanti sąvoka, atspindi vienarūšių objektų (šiuo atveju – nusikalti-
mų) vientisos visumos požymius“,	 –	 pirmajame	 kriminologijos	 vadovėlyje	
lietuvių	 kalba,	 išleistame	 1994	m.,	 rašė	 jo	 atsakingasis	 redaktorius,	 vienas	
žymiausių	 Lietuvos	 kriminologų,	 profesorius	 Jurijus Bluvšteinas	 (1929–
1995)3.	 Nusikalstamumas	 yra	 tik	mokslinis	 produktas,	 kurį,	 kaip	 tam	 tikrą	
problemą,	mėginama	spręsti	pasitelkus	 teisėsaugą	–	 tokia	pagrindinė	mintis	
vyrauja	 1999	m.	 išleistame	 žymaus	 vokiečių	 kritinio	 kriminologo	Peterio-
Alexio-Albrechto	 (g.	 1946)	 kriminologijos	 vadovėlyje4.	 Šios	 dvi	 sampratos	
atstovauja	 dviem	 skirtingoms	 kriminologinėms	 paradigmoms,	 kurių	 esmę	
geriausiai	 atskleidžia	 skirtingos	 sampratos.	 Pateikiant	 šias	 sampratas	 nesie-
kiama	kaip	vadovėlyje	atskleisti	 skirtingų	 sampratų	pranašumų	ar	 trūkumų,	
galiausiai	išrinkti	tobuliausią	apibrėžimą	ir	nominuoti	jį	„laimėtoju“.	Norima	
tik	 parodyti,	 kaip	 skirtingai	 galima	 suvokti	 bei	 apibrėžti	 nusikalstamumą	 ir	
kokia	 sudėtinga	 savo	 turiniu	 bei	 forma	 gali	 būti	 jo	 analizė,	 kurios	 ribas	
būtent	 ir	nustato	nusikalstamumo	samprata,	o	kartu	pati	analizė	tą	sampratą	
ir	 formuoja.

Kadangi	socialinei	minčiai	Lietuvoje	vis	dar	didelę	ar	mažą,	stiprią	ar	silpną,	
tiesioginę	ar	netiesioginę	įtaką	daro	tarybinių	laikų	ideologija,	kyla	klausimas,	

3 Bluvšteinas J.	(ats.	red.).	Kriminologija.	Vilnius:	Pradai,	1994,	p.	37.
4 Albrecht P.-A.	Kriminologie.	München:	C.	H.	Beck	Verlag,	1999,	S.	14.
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kaip	nusikalstamumas	buvo	aiškinamas	anuomet,	ar	pasikeitė	jo	samprata	šiais	
laikais	ir	kaip	ji	atrodo	lyginamuoju	aspektu?	„Nusikalstamumas – tai eksplo-
atacinėse socialinėse-ekonominėse formacijose atsiradęs, visuomenės klasiš-
kumo nulemtas, istoriškai praeinantis, besikeičiantis, antagonistinio pobūdžio 
socialinis teisinis reiškinys, apimantis nusikaltimų, padaromų per tam tikrą 
laikotarpį konkrečioje visuomenėje, visumą ir apibūdinamas kiekybiniais (di-
namika, būklė) ir kokybiniais (struktūra, pobūdis) rodikliais“	–	 tokiu	postu-
latu	pradedamas	1985	m.	 išleisto	Tarybinės	kriminologijos	kurso	vadovėlio	
skyrius	 apie	 nusikalstamumo	 sampratą	 (čia ir toliau versta autoriaus)5	 su	
prierašu,	kad	„tokį bendriausią nusikalstamumo apibrėžimą sukūrė tarybiniai 
kriminologai <...>, nors nusikalstamumo sampratų esti ir kitokių“6.	Pažymė-
tina,	kad	pirmasis	kriminologijos	vadovėlis	buvusioje	Tarybų	Sąjungoje	buvo	
išleistas	dar	1966	metais7.	Jame	nusikalstamumas	–	tai	„socialiai ir istoriškai 
sąlygotas reiškinys. Jis kyla tam tikroje visuomenės raidos stadijoje, atsiradus 
privačiai nuosavybei, visuomenei susiskirsčius į klases ir susiformavus vals-
tybinei valdžiai“8.	Taigi,	per	dvidešimt	metų	nusikalstamumo	sampratos	Ta-
rybų	Sąjungoje	esmė	liko	nepakitusi9.	„Nusikalstamumas – tai visuomenėje, 
socialiniuose santykiuose ir santykiuose tarp žmonių kylančių konfliktų 
padarinys“.10	Svarbiausias	konfliktas	–	tai	konfliktas	tarp	klasių,	tarp	išnau-
dotojų	(turinčių	kapitalą)	ir	išnaudojamųjų	(nuolankiai	dirbančių	pirmiesiems).	
Esą	būtent	dėl	to	kapitalistinėje	santvarkoje	nusikalstamumas	yra	daug	dides-

5 Курс	советской	криминологии.	Москва:	Юридическая	литература,	1985,	с.	138.
6 Ten	pat.
7 Советская	криминология.	Москва:	Юридическая	литературa,	1966.	1965	m.	buvo	

išleistas	 Įvadas	 į	 tarybinę	 kriminologiją:	 Герцензон А. A.	 введение	 в	 советскую	
криминологию.	 Москва:	 Юридическая	 литература,	 1965.	 Jame	 nusikalstamumo	
samprata	tiesiogiai	nenagrinėjama,	daugiausiai	dėmesio	skiriama	jo	prevencijai	ir	ana-
lizės	metodams.

8 Ten	pat,	c.	53.
9 Panašiai	nusikalstamumas	apibrėžiamas	ir	kitoje	anų	laikų	kriminologinėje	literatūro-

je:	 „Nusikalstamumas – tai istoriškai praeinantis ir besikeičiantis socialinis-teisinis 
klasinės visuomenės reiškinys, kurį sudaro visų valstybėje (regione) per tam tikrą lai-
kotarpį padarytų nusikaltimų visuma“	 (Криминология.	 Москва:	 Юридическая	
литературa,	1979,	с.	49);	„Nusikalstamumas – tai istoriškai praeinantis, besikeičian-
tis socialinis ir baudžiamasis teisinis klasinės visuomenės reiškinys, kurį sudaro visų 
šalyje ar regione per tam tikrą laikotarpį padarytų nusikaltimų visuma (sistema)“ 
(Криминология.	Москва:	Юридическая	литературa,	1988,	с.	63).

10 Курс	советской	криминологии.	Москва:	Юридическая	литература,	1985,	с.	144.

nis11	ir	turi	savų	aiškių	ypatumų	(politiniai	nužudymai,	terorizmas,	ekonomi-
niai	 nusikaltimai,	 nusikalstamos	 grupuotės,	 organizuotas	 nusikalstamumas,	
skurdo	nusikalstamumas,	nuolatinis	nusikalstamumo	didėjimas	ir	t.	t.),	o	so-
cializme	tai	yra	tik	senųjų	santykių	atgarsis,	kurio	dar	nepavykę	išgyvendin-
ti	 ir	kuris	visiškai	 išnyksiantis	sukūrus	komunizmą.	Kitaip	 tariant,	nusikals-
tamumas	 suvokiamas	kaip	 socialistinei	 santvarkai	 svetimas	 reiškinys,	 kurio	
buvimas	kol	kas	neišvengiamas,	o	 išnykimas	 tolesnio	socialinės	raidos	pro-
cese	–	garantuotas.	Šaknys	jau	nukirstos,	bet	medis	dar	žaliuoja.	„Nusikals-
tamumas nebuvo pagimdytas socializmo, jis „atėjo“ iš ankstesnių eksploata-
cinių socialinių ekonominių formacijų“.12	Ši	nusikalstamumo	esmės	sampra-
ta	lėmė	ir	poveikio	jam	formas	bei	turinį,	kurių	analizė	nėra	šio	tyrimo	tikslas:	
„Šis nusikalstamumo ypatumas lemia ir specifines kovos su juo formas, būtent, 
sukūrimą specialių organų, išaiškinančių, atskleidžiančių ir tiriančių nusikal-
timus, vykdančių teisingumą, prižiūrinčių teisėtumą šios kovos metu, galiausiai 
užsiimančių nusikaltimus darančių asmenų pataisymu ir per auk lė ji mu“.13

Pažymėtina,	 jog	 tarybiniais	 laikais	 į	 kriminologinės	 minties	 rinką	 buvo	
įsileisti	 ir	kai	kurie	užsienio	šalių	autoriai	bei	 į	 rusų	kalbą	 išverstos	 jų	kny-
gos.	 Jos	 tikriausiai	 (įsivaizduojamai)	 nekėlė	 didelės	 grėsmės	 vyraujančiai	
ideologijai.	 Savaime	 suprantama,	 nusikalstamumo	 samprata	 jose	 iš	 dalies	
skyrėsi	 nuo	 jau	 aptartų	 dogmatinių	 formuluočių,	 tačiau	 esminės	 įtakos	 vy-
ravusiam	 (bent	 jau	 oficialiam)	 požiūriui	 neturėjo.	 1980	 m.	 buvo	 išverstas	
amerikiečių	kriminologo	profesoriaus	Vernono Foxo	1976	m.	 išleistas	„Įva-
das	 į	 kriminologiją“	 („Introduction to Criminology“).14	 Jame	 teigiama,	 kad	

11 Iš	tiesų,	ir	šiais	laikais	demokratinėse	visuomenėse	ir	registruotas	(ypatingai),	ir	laten-
tinis	nusikalstamumas	yra	didesnis	arba	netgi	daug	didesnis	už	registruotą	ir	latentinį	
nusikalstamumą	totalitarinėse	valstybėse.	Esminis	šių	dviejų	valstybių	grupių	skirtu-
mas	yra	demokratija	ir	pagarba	žmogaus	laisvei	–	ten,	kur	jos	daugiau,	daugiau	ir	nuo	
normų	nukrypstančio	 elgesio.	Svarbu	 ir	 tai,	 kad	 totalitarinėse	valstybėse	dažniausiai	
sukuriamas	 stiprus	 formalios	 (įvairios	 represinės	 struktūros)	 ir	 neformalios	 (įvairios	
valdžiai	paklusnios	organizacijos	ir	susivienijimai)	kontrolės	mechanizmas,	kuris	su-
daro	mažiau	galimybių	elgtis	laisvai,	taigi	ir	nusikalstamai.	Tačiau	tariamas	totalitari-
nių	sistemų	gebėjimas	„užkardyti	nusikalstamumą“	neturėtų	klaidinti	ir	žavėti	(pvz.,,	
kaip	vis	dar	kartais	išgirstame,	„sovietiniais	laikais	buvo	tvarka“).	Didesnis	nusikals-
tamų	veikų	skaičius	demokratinėse	visuomenėse	dažniausiai	nublanksta	prieš	pačios	
totalitarinės	valstybės	nusikaltimus	savo	gyventojams.

12 Курс	советской	криминологии.	Москва:	Юридическая	литература,	1985,	c.	148.
13 Ten	pat.
14 Фох в. введение	в	криминологию.	Москва:	прогресс,	1980.	Išverstas	sutrumpin-

tas	knygos	variantas.
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„nusikalstamumas yra šalutinis civilizacijos veiksnys. Tam, kad būtų paaiš-
kintas nusikalstamumas, būtina susidaryti bendrą įspūdį ir apie žmogaus 
elgesį, ir apie jėgas, kurios palaiko tvarką visuomenėje. Nusikalstamu elgesys 
virsta todėl, kad atskiri elgsenos aktai pavadinami deviaciniais ir oficialiai 
pripažįstami nusikalstamais“15.	Tačiau	 ir	 šie	 autoriaus	 teiginiai,	 ir	 jo	 išsaky-
ta	bendra	nuomonė,	kad	„nusikalstamumas yra normali visuomenės funkcija“16,	
niveliuojama	 vertimo	 redaktorių	 parašytame	 dvylikos	 puslapių	 įvade,	 dar	
kartą	primenant,	 kad	nusikalstamumas	vis	dėlto	yra	kapitalizmo	esmė17.

Kitų	socialistinių	šalių	verstiniuose	kriminologijos	vadovėliuose	nusikals-
tamumas	dažniausiai	apibrėžiamas	be	papildomų	tirštų	ideologinių	epitetų:	
„Nusikalstamumas yra sudėtinė sąvoka, kuri reiškia konkrečiu laiku ir kon-
krečioje vietoje padarytų nusikalstamų veikų visumą“,	–	teigia	vengrų	krimi-
nologas	Vermesas Miklósas	1971	m.	išleistame	ir	1978	m.	į	rusų	kalbą	išvers-
tame	leidinyje18,	kartu	pripažindamas,	kad	nusikalstamumo	forma	ir	turinys	
visuomet	priklausydavo	nuo	vyraujančių	visuomeninių	santykių	ir	„kaip ma-
sinis socialinis reiškinys nusikalstamumas atsirado tik tuomet, kai gamybos 
įrankių raida pagimdė naujus gamybinius santykius, kuriuose individo ir ga-
mybos įrankių santykis pasikeitė, kai iširo pirmykštė bendruomeninė struktū-
ra ir turtiniai skirtumai, atsiradę tarp visuomenės narių, lėmė reikšmingesnių 
priešinių interesų atsiradimą“19.

Čekų	 kriminologo	 Jirího Nezkusilos	 vadovaujamo	 autorių	 kolektyvo	
1978	m.	 parengtame	 ir	 1982	m.	 rusų	 kalba	 išleistame	 čekų	 kriminologijos	
vadovėlyje	 teigiama,	 jog	 nusikalstamumą	 reikėtų	 suprasti	 kaip	 „kompleksą 
socia liai nulemtų, santykinai masinio pobūdžio veikų, pasižyminčių didesniu 
pavojingumo visuomenei laipsniu ir galiojančių įstatymų vertinamų nusikal-
timais ar nusižengimais“20.	 Ir	nors	 toliau	rašoma,	kad	„socialistinėje krimi-
nologijoje nusikalstamumo samprata aiškinama iš socialistinės moralės ir 
socialistinės teisės sąmonės pozicijų“21,	vis	dėlto	matyti,	jog	dėstomos	min-
tys	šiek	tiek	nutolsta	nuo	dogmatinių	Tarybų	Sąjungoje	leistų	kriminologijos	
vadovėlių	 tezių	 ir	 atskleidžia	 santykinai	 savarankišką	 čekų	 kriminologijos	

15 Фох в. введение	в	криминологию.	Москва:	прогресс,	1980,	c.	19.
16 Ten	pat.
17 Ten	pat,	c.	5.
18 миклош в.	Основные	проблемы	криминологии.	Москва:	прогресс,	1978,	c.	69.
19 Ten	pat,	c.	69–70.
20 Nezkusila J. Криминология.	Москва:	прогресс,	1982,	c.	16.
21 Ten	pat.

tradiciją,	 išskyrus	 tam	tikrus	būtinus	socialistiniais	 laikais	 leistų	knygų	atri-
butus,	 panašėjančią	 į	Vakarų	kriminologijos	mintį.

Bulgarų	autorių	grupės	1983	m.	išleistoje	ir	1987	m.	į	rusų	kalbą	išvers-
toje	 knygoje	 nusikalstamumas	 apibrėžiamas	kaip	 „visuma visų nusikaltimų, 
padarytų tam tikru laikotarpiu tam tikroje teritorijoje – valstybėje, apskri-
tyje, rajone“22.	 Tai	 nėra	 aritmetinė	 nusikaltimų	 suma.	 Nusikaltimai	 esą	 tik	
pirminiai	 nusikalstamumo	 elementai,	 kuriuos	 nusikalstamumas	 sujungia	 ir	
kurie	praranda	savo	savarankiškumą.	Nusikalstamumas	pasižymi	savita	cha-
rakteristika,	atskirų	nusikaltimų	charakteristika	 jos	neapibūdina.	Nusikalsta-
mumas	 yra	 socialinis	 reiškinys,	 o	 nusikaltimas	 –	 individualus	 aktas.	 Nusi-
kalstamumo	 mastą	 sudaro	 per	 tam	 tikrą	 laikotarpį	 padaryti	 nusikaltimai,	
atsiranda	nepertraukiamas	nusikalstamumo	 ir	 nusikaltimų	 ryšys.23

„Nusikalstamumas – masiškai paplitęs, istoriškai kintantis socialinis reiš-
kinys, turintis antagonistinį, teisinį, kriminalinį pobūdį ir susidarantis iš 
nusikaltimų, matomų tam tikrose valstybėse arba jų dalyse, padarytų per 
tam tikrą laikotarpį, visumos“.24	Toks	 apibrėžimas,	 per	 daug	 nenutolstantis	
nuo	 ankstesnių	 apibrėžimų	 ir	 iš	 esmės	 išlaikantis	 buvusią	 nusikalstamumo	
traktuotę,	pateikiamas	1996,	1998	 ir	2003	m.	 leidimų	Lietuvos	baudžiamo-
sios	teisės	vadovėliuose25.	Apibendrintai	galima	pasakyti,	jog	tokia	tiesiogiai	
pateikta	 ar	 iš	 konteksto	 numanoma	 nusikalstamumo	 samprata	 vyrauja	 ir	
daugelyje	 kitų	 pastaraisiais	 dešimtmečiais	 paskelbtų	 lietuvių	 mokslininkų	

22 Основы	 криминологии	 в	 народной	 республике	 болгарии.	 Москва:	 прогресс,	
1987,	c.	74.

23 Ten	pat,	 c.	75.	 Išsamią	 šiuolaikinę	 tarybinių	 laikų	kriminologijos	 ir	nusikalstamumo	
sampratos	 analizę	 rusų	 kalba	 žr.	лунеев в. в.	 преступность	XX	 века.	Мировые,	
региональные	и	российские	тенденции.	Москва:	волтерс	Клувер,	2005.

24 Pavilonis V., Švedas G., Abramavičius A.	 (et	 al).	 Baudžiamoji	 teisė.	 Bendroji	 dalis.	
Trečiasis	pataisytas	ir	papildytas	leidimas.	Vilnius:	Eugrimas,	2003,	p.	134.	Nusikals-
tamumo	 sąvoka	 analogiškai	 buvo	 apibrėžta	 ir	 ankstesniuose	 1996	m.	 ir	 1998	m.	 šio	
vadovėlio	leidimuose.

25 Naujausiame	Vytauto Piesliako	 baudžiamosios	 teisės	 vadovėlyje	 analizuojama	 bau-
džiamosios	politikos	problematika	 ir	 teoriniai	nusikalstamo	veikos	sampratos	aspek-
tai,	 tačiau	 nusikalstamumas,	 kaip	 socialinis	 reiškinys,	 neaprašomas.	 Įdomu	 tai,	 kad	
baudžiamoji	politika	apibrėžiama	kaip	valstybės	vykdomos	nusikalstamumo	kontrolės	
formos	ir	metodai	siekiant	tam	tikrų	apibrėžtų	tikslų.	Taigi	už	šio	apibrėžimo	slypi	ta	
pati	 siaura	 nusikalstamumo	 samprata.	 Žr.:	Piesliakas V.	 Baudžiamoji	 teisė.	 Pirmoji	
knyga.	Vilnius:	Justitia,	2006,	p.	37;	taip	pat	Piesliakas V.	Baudžiamoji	teisė.	Antroji	
knyga.	Vilnius:	Justitia,	2008.
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publikacijų.	 Pavyzdžiui,	 teigiant,	 jog	 „valstybė kol kas negali rimtai pasi-
priešinti nusikalstamumui“26,	 kad	 jis	 yra	 „vienas globaliausių socialinės 
patologijos, dorovinio nuosmukio, ekonominės netvarkos išraiškų“27	 ir	 kad	
egzistuoja	„netikėti nusikalstamumo „šuoliai“, kuriems nėra laiko pasiruoš-
ti, kurie „smūgiuoja“ visuomenei iš karto visa jėga“28.	 Dažniausiai	 apsiri-
bojama	 nusikalstamumo	 padėties	 vertinimu,	 nesigilinant	 į	 nusikalstamumo	
sampratos	 vingrybes29.	 Šioje	 sampratoje,	 tarsi	 paveiksle,	 nusikalstamumas	
vaizduojamas	kaip	 stichinė	nelaimė,	nuolat	besisukiojanti	 šalia,	kaip	nema-
tomas	 baubas,	 nuolat	 į	 savo	 glėbį	 surenkantis	 „nusikaltėlius“	 ir	 grasinantis	
visiems	 kitiems	 („nenusikaltėliams“).	 Nusikalstamumas	 „auga“,	 „didėja“,	
„šokinėja“,	kartais	(bet	labai	retai)	„mažėja“,	„sunkėja“	(bet	niekada	neleng-
vėja),	„jaunėja“	(bet	niekada	nesenėja),	„peržengia	ribas	ir	valstybių	sienas“,	
„plinta“,	 yra	 „eksportuojamas“	 ir	 „importuojamas“,	 „kelia	 nerimą“,	 „įgyja	

26 Kuklianskis S., Kurapka E.	Mokslo	programa	„Nusikalstamumas	ir	kriminalinė	justi-
cija“	 –	 kompleksinio	 nusikalstamumo	 tyrimo	 perspektyvos	 //	 Kriminalinė	 justicija,	
1995,	t.	4,	p.	143.

27 Lietuvos	 tauta:	 būklė	 ir	 raidos	 perspektyvos.	 Vilnius:	 Strateginių	 studijų	 centras	 ir	
Pilietinės	visuomenės	institutas,	2007,	p.	302.

28 Gečėnienė S.	 Nusikalstamumo	 dinamikos	 monitoringas	 //	 Jurisprudencija,	 2006,																		
t.	6	(84),	p.	54.

29 Pvz.,	Dapšys A.	Nusikalstamumo	Lietuvoje	 kriminologinis	 aspektas	 //	Teisės	 proble-
mos,	1994,	Nr.	1,	p.	57–61;	Kuklianskis S.	Nusikalstamumo	kontrolės	Lietuvoje	moks-
linė	koncepcija.	Vilnius:	Lietuvos	policijos	akademija,	1995;	Dapšys A.	Kriminologinis	
nusikalstamumo	situacijos	Lietuvoje	vertinimas	//	Teisės	problemos.	1998,	Nr.	3–4,	p.	
166–185;	Dapšys A., Čepas, A.	Nusikalstamumas:	kontrolės	ir	prevencijos	perspekty-
vos	//	Pranešimas	apie	žmogaus	socialinę	raidą	Lietuvoje	1998.	Jungtinių	Tautų	vysty-
mo	programa,	Socialinės	politikos	grupė.	Vilnius,	1999,	p.	125–133.	http://www.undp.
lt/lit/leidiniai.htm;	Sakalauskas G.	Nusikalstamumas	//	Žmogaus	socialinė	raida	Lietu-
voje	1999	m.	Jungtinių	Tautų	vystymo	programa,	Socialinės	politikos	grupė.	10	sky-
rius.	 Vilnius,	 1999.	 http://www.un.lt/images/socialine_raida/lt/1999/10SKYRIUS.pdf;	
Ragauskas P.	Nusikalstamumas	//	Pranešimas	apie	žmogaus	socialinę	raidą	Lietuvoje	
2000.	Jungtinių	Tautų	vystymo	programa,	Socialinės	politikos	grupė.	2000,	p.	87–92.	
http://www.undp.lt/lit/leidiniai.htm;	 Babachinaitė G., Paulikas V.	 Nedarbas	 ir	 nusi-
kalstamumas	Lietuvos	kaime	 //	 Jurisprudencija,	2002,	 t.	26	 (18),	p.	107–118;	Kiškis 
A.	 Nusikalstamumo	 Lietuvoje	 2001	 metais	 charakteristika	 //	 Jurisprudencija,	 2002,										
t.	29	(21),	p.	66–71;	Kiškis A.	Nusikalstamumas	Lietuvoje:	ką	pakeitė	 teisės	refor-
ma?	//	Jurisprudencija,	2006,	t.	3	(81),	p.	32–39;	Babachinaitė G.	Smurtinio	nusikals-
tamumo	samprata,	tendencijos	ir	šiuolaikiniai	raiškos	ypatumai	Lietuvoje	//	Jurispru-
dencija,	 2008,	 t.	 1	 (103),	 p.	 16–21;	 Nusikalstamumas	 Lietuvoje	 ir	 jo	 prognozė	 iki	
2015	metų	(autorių kolektyvas).	Vilnius:	Mykolo	Romerio	universitetas,	2008.

bauginančias	formas“,	„banguoja“,	tampa	„rykšte“,	reikalauja	„pažabojimo“30 
ir	 pan.	Tokios	 traktuotės	 pranašumas	 yra	 tas,	 jog	 ji	 leidžia	 suvokti	 ir	 įver-
tinti	nusikalstamumą	kaip	tam	tikrą	socialinį	reiškinį,	 turintį	savo	dėsningu-
mus,	„veikimo“	sąlygas	ir	padarinius.	Tačiau	toks	beatodairiškas	nusikalsta-
mumo	reiškinio,	kaip	savarankiško	proceso,	pateikimas	turi	ir	daug	trūkumų.	
Pirma,	 labai	dažnai	 ir	dažniausiai	nesąmoningai	pamirštama	bei	 ignoruoja-
ma,	jog	nusikalstamumas	visada	susijęs	su	teise	(konkrečiau	–	Baudžiamuo-
ju	 kodeksu),	 kuri	 įvairiais	 laikais	 įvairiose	 šalyse	 nusikalstamais	 laikė	 ir	
tebelaiko	 iš	dalies	skirtingus	dalykus.31	 Jei	 į	 tuos	pačius	veiksmus	pažvelg-
tume	 per	 skirtingų	 teisinių	 kontekstų	 „žiūronus“,	 pamatytume,	 kad,	 pavyz-
džiui,	 viešas	 pasakymas,	 jog	 „valdžia	 yra	 kvaila“,	 alaus	 gurkšnis	 gatvėje,	
mirktelėjimas	 pro	 šalį	 einančiai	 merginai,	 svetimo	 daikto	 paėmimas	 ar	 net	
kito	žmogaus	nužudymas	gali	būti	 įvertintas	 labai	 įvairiais	galimais	padari-
niais	 –	 pradedant	 apdovanojimu	 ar	 jokių,	 bent	 jau	 neigiamų	 padarinių	 ne-
buvimu	ir	baigiant	valstybės	leidžiamu	nužudymu	(mirties	bausme32).	Antra,	

30 Čia	būtų	galima	pateikti	labai	daug	šių	epitetų	pavyzdžių,	bet	jie	neatrodo	būtini.
31 Pavyzdžių	būtų	galima	pateikti	labai	daug,	lyginant	skirtingus	istorinius	laikotarpius,	

skirtingas	 istorines	aplinkybes,	skirtingas	šalis	šiais	 laikais.	Galima	 tik	priminti,	 jog,	
pavyzdžiui,	1961	m.	LTSR	baudžiamasis	kodeksas	numatė	baudžiamąją	atsakomybę	
už	 „kenkimą“	 (67	 str.),	 „antitarybinę	 agitaciją	 ir	 propagandą“	 (68	 str.),	 „vyro	 lytinį	
santykiavimą	su	vyru“	(122	str.),	„spekuliaciją“	(164	str.),	„duonos	ir	kitų	maisto	pro-
duktų	 supirkimą	gyvuliams	 šerti“	 (1651	 str.),	 „neteisėtą	 karate	mokymą“	 (2361	 str.),	
„valkatavimą	ar	elgetavimą	arba	kitokį	parazitinį	gyvenimą“	(240	str.)	 ir	pan.	–	visa	
tai,	 kas	pasikeitus	 santvarkai	 traktuojama	kitaip	 ir	 (arba)	nebelaikoma	nusikalstama.	
Plačiau	 žr.: Lietuvos	Tarybų	 Socialistinės	 Respublikos	 baudžiamasis	 kodeksas.	Vil-
nius:	Mintis,	 1983;	Sakalauskas G.	 Įvadas	 į	 empirinę	 kriminologiją.	Vilnius:	Eugri-
mas,	2007,	p.	15–17.

32 Pavyzdžiui,	 įvairiais	 laikais	 įvairiose	šalyse	skirtingai	sprendžiami	savižudybės,	pa-
dėjimo	 nusižudyti,	 eutanazijos,	 abortų,	 vaikų,	moterų,	 kitataučių	 nužudymo	klausi-
mai,	nužudymo	motyvai,	skirtingai	traktuojamas	baudžiamąją	atsakomybę	šalinančių	
aplinkybių	turinys,	kai	sukeliama	kito	žmogaus	mirtis	(būtinoji	gintis,	būtinasis	rei-
kalingumas,	mokslinis	 eksperimentas,	 įsakymo	 vykdymas	 ir	 kt.),	 galiausiai	 –	 teisė	
žudyti	ir	atsakomybė	už	tai	karo,	pasipriešinimo	kovos,	sukilimo	ir	pan.	metu.	Netgi	
baudžiamosiomis	 priemonėmis	 saugomų	 vertybių	 hierarchijoje	 gresiančių	 sankcijų	
prasme	žmogaus	gyvybė	nebūtinai	gali	būti	prioritetas.	Pvz.,	Lenkijos-Lietuvos	ka-
ralystės	 laikais:	 „Tiesą sakant, žmogžudystė anuomet laikyta mažesniu nusikaltimu 
nei kiti. Bajorai visuomet nešiodavosi kardus ir buvo tikimasi, kad jie apsigins patys. 
Žmogžudystė buvo laikoma garbinga rizika, kitaip nei išžaginimas ar apgaudinėji-
mas. Pagal 1448 m. Mazovijos statutą nekilmingajam, išprievartavusiam bajorę, ski-
riama mirties bausmė, už nekilmingosios išprievartavimą – 60 sidabrinių bauda. (Ly-
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(tik)	preziumuojama	padarytų	skirtingų	nusikalstamų	veikų	sąsaja	labai	daž-
nai	 tampa	 neginčijama	 prielaida,	 kad	 tokia	 sąsaja	 neabejotinai	 yra,	 į	 vieną	
krūvą	sumetant	viską,	kas	„per	tam	tikrą	laiką	tam	tikroje	teritorijoje“	buvo	
suvokta	kaip	nusikalstamas	veikimas	ar	neveikimas.	Bet	ar	tikrai	yra	negin-
čijamas	 ryšys,	 pavyzdžiui,	 tarp	 įniršio	metu	 sutuoktinės	 nužudyto	 girto	 su-
tuoktinio,	 nuo	narkotikų	priklausomo	asmens	 iš	 automobilio	 salono	pasisa-
vintos	 odinės	 striukės,	 globos	 namuose	 vieno	 iš	 darbuotojų	 vykdyto	 vaikų	
seksualinio	 tvirkinimo,	 eismo	 įvykio,	 kurio	 metu	 buvo	 sunkiai	 sužeistas	
žmogus,	paauglių	muštynių,	 stambaus	masto	korupcijos	atvejo	 ir	 architekto	
klaidos,	dėl	kurios	 sugriuvo	namas	 ir	buvo	 sužeisti	 žmonės?	Visa	 tai	 ir	dar	
keliasdešimt	tūkstančių	kitų	veikų	galima	pavadinti	„nusikalstamumu“?	Tre-
čioji	 didelė	 problema	 yra	 ta,	 jog	 dažniausiai,	 nagrinėjant	 nusikalstamumą,	
mintyje	 turimos	 tik	 registruotos	 nusikalstamos	 veikos33,	 nors	 pastaraisiais	
dešimtmečiais	beveik	neginčijama	kriminologine	tiesa	tapo	įžvalga,	kad	ma-

ginant šias baudas su 1347 m. baudomis, išprievartauta nekilmingoji verta dviejų 
negyvų bajorų; valstietės nekaltybė buvo 10 kartų brangesnė už jos tėvo gyvybę). 
Žmogus, piktavališkai kreipęsis į teismą su melagingu skundu, Lenkijoje buvo bau-
džiamas nukertant galvą, Lietuvoje – plakimu. Pateikęs, kaip žmogžudystės įrodymą 
ne tą lavoną, galėjo užsitraukti tokią pat bausmę kaip ir žudikas“	 (Davies N.	Dievo	
žaislas.	Lenkijos	 istorija.	 I	 tomas.	Vilnius,	1998,	p.	270).	Tokių	pavyzdžių,	kai	nusi-
kaltimo	turinys	arba	už	jį	gresianti	bausmė	įvairiose	šalyse	ir	įvairiais	laikais	iš	esmės	
skiriasi,	 galima	 rasti	 labai	 daug.	 Pavyzdžiui,	 vagystės	 samprata	 eskimų	 gyvenime.	
Pagrindinis	veiksnys,	 lemiantis	eskimų	socialinį	gyvenimą	–	 fizinis	 išlikimas	atšiau-
riomis	klimato	sąlygomis.	Todėl	didesnio	maisto	produktų	kiekio,	nei	reikia	asmeni-
niams	poreikiams,	kaupimą	eskimai	laiko	vagyste	(nusikalstamu	elgesiu).	Ypač	griež-
tai	 toks	 nusikalstamas	 elgesys	 vertinamas,	 kai	maisto	 produktų	 trūksta.	Kita	 vertus,	
Vakarų	 kultūroje	 paplitusios	 vagystės	 sąvoka	 eskimų	 kultūroje	 nelaikoma	 vagyste.	
Jeigu	kas	nors	savavališkai	pasisavina	kito	žmogaus	nuosavybę	(pvz.,	šautuvą,	slides	
ar	pan.),	laikoma,	kad	jam	greičiausiai	to	dalyko	labai	reikia	ir	kad	jis	vėliau	jį	grąžins	
arba	už	tai	atsilygins	(pagal	лайне м. Криминология	и	социология	отклоненного	
поведения.	Хельсинки,	1994,	c.	15–16).	Apie	galimą	kardinaliai	priešingą	vaikų	(ly-
tinį)	auklėjimą,	kuris	 tam	tikrose	visuomenėse	gali	būti	„normalus“,	o	kitose	–	nusi-
kalstamas,	žr.:	Harris M.	Kultūrinė	antropologija.	Kaunas,	1998,	p.	220–221.	Pažymė-
tina,	 jog	 klaidinga	 būtų	 menkinti	 ar	 neigti	 konkrečioje	 visuomenėje	 galiojančias	
socialines	normas,	 tačiau	 jų	skirtingumas	socialinės	kontrolės	paradigmos	atstovams	
leidžia	 teigti,	 jog	pagrindinė	nusikalstamo	elgesio	 ištaka	yra	pati	 socialinė	norma,	o	
ne	asmens	elgesio	ypatumai.

33 Žr.,	pvz.:	Namų	advokatas	 (sudarytojas J. Prapiestis).	Vilnius:	Teisinės	 informacijos	
centras,	2002,	p.	577;	Drakšienė A., Michailovič I.	Kriminologijos	 žinynas.	Vilnius:	
Eugrimas,	2008,	p.	106.

toma	 registruoto	 nusikalstamumo	 būklė,	 palyginti	 su	 realiai	 padaromomis	
veikomis,	 kurios	 taptų	 „nusikalstamos“,	 jei	 tik	 būtų	 užregistruotos,	 yra	 tik	
menkas	 daug	 didesnių	 nusikalstamo	 elgesio	mastų	 atspindys	 (ši	 problema-
tika	 šiame	 tyrime	 nagrinėjama	 toliau).	 Kitaip	 tariant,	 nusikalstamumu	 daž-
niausiai	 laikoma	 tik	 tai,	 kas	 buvo	 užregistruota,	 nors	 iš	 esmės	 tai	 laikytina	
tik	 teisėsaugos	veiklos	 rodikliais,	o	ne	nusikalstamumu.	Tuomet	nusikalsta-
mumo	 analizė	 tampa	 panaši	 į	 skaičių	 „burtininkavimą“,	 brukamą	 kaip	 rea-
lybę,	 pamirštant	milžinišką	 latentinę	 nusikalstamų	veikų	 dalį,	 selektyvumą,	
stigmatizacijos	procesus,	teisėsaugos	institucijų	veiklos	ypatumus,	statistikos	
klaidas,	 socialinės	 kontrolės	 intensyvumo	 didėjimą	 ar	 mažėjimą	 ir	 daugelį	
kitų	veiksnių,	kurie	daro	tiesioginę	įtaką	statistinių	nusikalstamumo	rodiklių	
atsiradimui.	Galiausiai,	ketvirta,	nusikalstamumas	suvokiamas	kaip	tam	tikrų	
asmenų	grupės	 elgesys,	 keliantis	grėsmę	kitai	 visuomenės	daliai.	Kitaip	 ta-
riant,	 leidžiama	 suvokti,	 kad	 nusikaltėliai	 tiesiog	 objektyviai	 nuolat	 egzis-
tuoja,	 tik	keičiasi	 jų	veikimo	 intensyvumas,	nuo	kurio	priklauso	nusikalsta-
mumo	 didėjimas	 ar	 mažėjimas	 (pvz.,	 teigiant,	 kad	 „vagys iš parduotuvės 
išsinešė konjako butelį“	–	juk	ne	vagys	išsinešė,	išsinešė	žmonės,	kurie	šiuo	
veiksmu	 tapo	vagimis).	Taigi,	nusikalstamumas	 traktuojamas	kaip	 išskirtinė	
tam	 tikros	kategorijos	žmonių	problema	(socialinė	kaltė	primetama	kažkam	
kitam)	 pamirštant,	 kad	 nusikaltėliu	 gali	 tapti	 bet	 kas34,	 o	 veiksmų	 turinio	
prasme	netgi	 ir	yra	beveik	visi	 (yra	davę	ar	ėmę	kyšį,	dalyvavę	muštynėse,	
pažeidę	viešąją	 tvarką,	 ką	 nors	 svetimo	pasisavinę,	 sukčiavę,	 grasinę,	 klas-
toję	 dokumentus,	 įžeidę,	 šmeižę	 ir	 t.	 t.)35	 –	 skiriasi	 tik	 šių	 veiksmų	 pavo-
jingumas,	 intensyvumas	bei	 viešumas.

„Nusikalstamumu laikomas nusikaltimas kaip socialinis reiškinys. Tai yra 
baudžiamosios teisės pasmerktų atliktų veikų suma“36	–	tokį	nusikalstamumo	

34 Pažymėtinas	drąsus	 ir	 atviras	 interviu	 su	Vilniaus	 apygardos	vyriausiuoju	prokuroru 
Ramučiu Jancevičiumi,	 kuriame	 jis	 pasvertai	 teigia,	 jog	 „kiekvienas gyvas žmogus, 
taip pat ir aš, esame potencialūs nusikaltėliai. Net idealaus roboto nėra pasaulyje 
sukurta, o žmogus yra tik žmogus. Tam tikromis aplinkybėmis visi galime pasielgti 
neadekvačiai“.	Gaivenytė G.	Prokuroras	R.	Jancevičius:	„Aš	irgi	esu	potencialus	nu-
sikaltėlis“	//	Lrytas.lt,	2008	03	25.

35 Tai	nereiškia,	jog	taip	ir	reikėtų	(ar	būtų	galima)	elgtis	visiems.	Norima	tik	pasakyti,	
jog	nepalankiai	 susiklosčius	 aplinkybėms	 įstatymo	pažeidimas	gali	būti	 „nustatytas“	
beveik	visiems,	ypač	jaunystėje.

36 „Kriminalität meint Verbrechen als soziale Erscheinung. Sie ist die Summe der 
strafrechtlich missbilligten Handlungen“.	Kaiser G.	Kriminologie.	3.	Aufl.	Heidel-
berg:	C.	F.	Müller	Verlag,	1996,	S.	400.
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apibrėžimą	pateikia	žymus	vokiečių	kriminologas	Güntheris Kaiseris (1928–
2007).	 Šis	 paprastas	 apibrėžimas	 pirmiausia	 pabrėžia	 kertinę	 šio	 reiškinio	
ašį	 –	 baudžiamąją	 teisę.	 Profesoriaus Viktoro Justickio	 parengtame	 „Krimi-
nologijos“	 vadovėlyje	 nusikalstamumo	 apibrėžimas	 nepateikiamas,	 tačiau	
vadovėlio	 struktūra	 atskleidžia	 panašią	 mintį	 –	 pirmoje	 vadovėlio	 dalyje	
(3-iame	 skyriuje)	 rašoma	 apie	 baudžiamąjį	 įstatymą,	 įstatymų	 leidybą	 ir	
kriminalizaciją	ir	tik	antroje	dalyje	–	apie	nusikalstamumą	ir	jo	tendencijas37. 
Tokia	 teorinė	 pozicija	 itin	 svarbi	 suvokiant	 ir	 įvertinant	 nusikalstamumo	
reiškinį,	 nes	 teisė	 ne	 tik	 apibrėžia,	 kas	 yra	 nusikalstama,	 o	 kas	 –	 ne,	 bet	
ir	pats	nusikalstamumas	reiškia	 tai,	kas	buvo	pripažinta	kaip	nusikalstama	
(t.	 y.	 nustatyta,	 jog	 šie	 veiksmai	 (neveikimas)	 atitiko	 baudžiamosios	 teisės	
numatytus	požymius,	asmuo	dėl	 to	buvo	arba	gali	būti	apkaltintas).	 Įdomu,	
kad	lotynų	kalboje	žodis	crimen	kildinamas	iš	cernere	(„išrinkti“,	„nuspręsti“).38 
Vadinasi,	 šio	 žodžio	 ištakos	 reiškia	 tai,	 kas	 buvo	 išrinkta	 ir	 įvertinta.	 Tik	
vėliau	 semantiškai	 šis	 žodis	 buvo	 pritaikytas	 formaliam	 baudžiamajam	 tei-
siniam	 įvertinimui	 ir	 veiksmams,	 kuriems	 šis	 įvertinimas	 taikomas.	 Taigi,	
nusikalstamumas	yra	 susijęs,	viena	vertus,	 su	baudžiamojo	 teisinio	 įvertini-
mo	 (primetimo,	 priekaišto)	 procesu,	 kita	 vertus,	 su	 veiksmais,	 kuriems	 šis	
įvertinimas	 taikomas39.

Apibendrintai	 svarbu	pasakyti	 pagrindinę	 šio	 skyriaus	mintį:	 nusikalsta-
mumas	gali	būti	 ir	yra	suvokiamas	 labai	 įvairiai,	o	šiame	 tyrime	mėginama	
lygiai	 taip	pat	 plačiai	 nagrinėti	 nusikalstamumo	apraiškas.	Svarbu	pabrėžti,	
kad	nusikalstamumas	nėra	vientisai	objektyvi	duotybė,	jis	susidaro	ir	 tampa	
socialiniu	 mastu	 ar	 asmeninių	 veiksmų	 lygmeniu	 apčiuopiamas	 dėl	 pačių	
įvairiausių	 priežasčių,	 kurioms	 nebūtinas	 vientisumas.	 Ir	 dėkinga,	 ir	 kartu	
stereotipinio	mąstymo	kontekste	pavojinga	tai,	kad	nusikalstamumas,	žymaus	
norvegų	kriminologo	profesoriaus	Nielso Christie	 žodžiais	 tariant,	 yra	 „ne-
išsemiamas šaltinis“40,	kuris	mokslinės	analizės	prasme	gali	būti	vertinamas	
ir	 suvokiamas	 labai	 skirtingai.	 Vienas	 žymiausių	 Lietuvos	 baudžiamosios	
teisės	mokslininkų	profesorius Vladas Pavilonis (1932–2003)	viename	savo	

37 Justickis V.	Kriminologija.	I	dalis.	Vilnius:	Lietuvos	teisės	universitetas,	2001.
38 Kunz K.-L.	Kriminologie.	4.	Aufl.	Stuttgart:	Haupt	Verlag,	2004,	S.	3.
39 Ten	 pat.	 Pažymėtina,	 jog	 šis	 nusikalstamumo	 sąvokos	 dvilypumas	 kriminologijoje	

plėtojamasdviem	 skirtingomis	 tradicijomis:	 tiriančiomis	 žmogaus	 elgesį	 ir	 tiriančio-
mis	tokio	elgesio	įvertinimo	procesus	(stigmatizacijos	arba	labeling aproach	teorija).

40 Christie N.	„Kriminalität“	ist	eine	unerschöpfliche	Ressource.	Interview	in	„Neue	Kri-
minalpolitik“,	1998,	10,	Heft	2,	S.	6–8.

straipsnių	 nusikalstamumą	 lygino	 su	 mada41:	 „Nusikalstamumas, kaip ir 
mada, sunkiai valdomi, o dažniausiai visiškai nevaldomi socialiniai reiškiniai. 
Nusikalstamumas yra stichinis procesas, o mada taip pat yra standartizuo-
ta, dinamiška ir kartu stichinė. Iškreiptų elgesio formų gali atsirasti tada, 
kai konkretaus individo antivisuomeninius siekimus rezonuoja mados porei-
kis. Yra ir toks dalykas, kaip mada blogiui. Tokios mados apraiškos veikia 
asmenybės formavimąsi, o kartu su kitomis aplinkybėmis gali sąlygoti nusi-
kaltimų padarymą. Mada yra viena iš socialinių normų, ji veikia individo 
socializaciją, nes ji yra visuomenės elgesio reguliatorius, dažnai papildantis 
tradicijas ir papročius. Mada, kaip tam tikras psichologinis diktatas, labiau 
veikia jaunesnio amžiaus asmenis. Jiems, pavyzdžiui, lyderio veiksmai ar 
elgesys, nesvarbu koks jų turinys, dažnai būna besąlygiškas pamėgdžiojimo 
pavyzdys. Jaunimas siekia pamėgdžioti vyresniuosius ar neatsilikti nuo ben-
draamžių. Šie vienkartiniai ar atsitiktiniai atvejai ilgainiui formuojasi į vie-
ną sistemą. Taigi mada, kuri yra viena iš bendravimo reguliatorių, gali ne 
tik padėti formuotis žmonių tarpusavio supratimo ir pagarbos jausmui, bet 
ir didinti dvasinę tuštumą, turinčią įtakos ir nusikalstamam elgesiui.“

Šis	nusikalstamumo	palyginimas	su	mada	ne	tik	vaizdžiai	apibūdina	pačią	
nusikalstamumo	sąvoką,	bet	verčia	galvoti	ir	apie	kitą	šių	dviejų	kategorijų	
sąsają	–	madą	kalbėti	(rašyti)	apie	nusikalstamumą.	Šis	leidinys	–	tai	rezulta-
tas	pastangų,	kiek	įmanoma	objektyviau	ir	įdėmiau	pažvelgti	į	nusikalstamu-
mo	fenomeną,	jį	aprašyti,	padėti	suvokti	vykstančias	tendencijas	ir	pateikti	
atitinkamas	išvadas	bei	pasiūlymus.

41 Čia	pateikta	 trumpa	santrauka	pagal:	Profesorius Vladas Pavilonis.	Vilnius:	Vilniaus	
universiteto	 leidykla,	2006,	p.	114;	visas	 straipsnis:	Pavilonis V.	Mada	 ir	nusikalsta-
mumas	/	Teisė	ir	persitvarkymas	(sudarytojas J. Prapiestis)	//	Teisės	etiudai.	Vilnius,	
1989	(2),	p.	136–153.
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rodikliai	 ir	 šaltiniai

Ankstesniame	 skyriuje	 aptarus	 nusikalstamumo	 sampratos	 dilemą	 galima	
teigti,	kad	nusikalstamumas	gali	būti	suvokiamas	ir	apibrėžiamas	labai	įvai-
riai,	taigi	ir	nusikalstamumo	lyginimas	yra	sudėtinga	kriminologinė	užduotis.	
Jos	sprendimas	 turi	 tam	tikras	 ribas,	o	pats	sprendimo	procesas	gali	pateik-
ti	 daugiau	naujų	klausimų	nei	 atsakymų.

Nusikalstamos	veikos	daugelyje	šalių,	taip	pat	ir	Lietuvoje,	registruojamos	
įvairiose	baudžiamojo	persekiojimo	stadijose.	Analizės	tikslumui	bei	kokybei	
svarbu,	kurioje	 stadijoje	 surinktus	 statistikos	duomenis	naudosime,	nes	 ski-
riasi	 jų	 patikimumas,	 įvairių	 socialinių	 ir	 žmogiškųjų	 veiksnių	 įtaka	 šiems	
skaičiams	 statistikos	 lentelėse,	 be	 to,	 vieni	 jų	 apie	 socialiniame	 gyvenime	
vykstančius	 procesus	 pasako	mažiau,	 kiti	 –	 daugiau.	Tradiciškai	 išskiriama	
ši	 nusikalstamų	veikų	 statistika:

•	 Registruotos nusikalstamos veikos.	 Jas	 registruoja	 policija	 ir	 kitos	
ikiteisminio	tyrimo	institucijos.	Šie	rodikliai	priklauso	nuo	pasitikėji-
mo	teisėsauga,	teisėsaugos	sąžiningumo,	socialinės	kontrolės	intensy-
vumo,	 padarytos	 žalos	 dydžio,	 nukentėjusiųjų	 elgsenos,	 veikų	 kvali-
fikavimo	ir	registravimo	taisyklių,	registravimo	laiko	bei	daugelio	kitų	
socialinių,	 kultūrinių	 ir	 teisinių	 veiksnių.	Nors	 ši	 statistika	 daugelyje	
šalių	 laikoma	 pirmine	 ir	 pagrindine	 nusikalstamumo	 būklei	 šalyje	
apibūdinti,	 ji	yra	pati	netiksliausia	–	nagrinėjant	šių	skaičių	kaitą	bei	
lyginant	su	kitomis	šalimis,	būtina	(bent	 išnašose)	atsižvelgti	 į	minė-
tus	šalutinius	veiksnius.	Todėl	neretai	 šie	 rodikliai	vadinami	ne	nusi-
kalstamumo	 statistika,	 o	 teisėsaugos	 institucijų	veiklos	 statistika.

•	 Ištirtos	nusikalstamos	veikos.	Jas	registruoja	policija	ir	kitos	ikiteis-
minio	 tyrimo	 institucijos.	 Tai	 veikos,	 kurias	 policija	 ar	 kitos	 ikiteis-
minio	 tyrimo	 institucijos	 laiko	 ištirtomis,	 t.	 y.	 kai	 nustatomos	 visos	
aplinkybės	 ir	 (dažniausiai)	 nustatomas	 kaltas	 asmuo	 (asmenys).	 Šie	
rodikliai	ypač	priklauso	nuo	registruotų	veikų	skaičiaus	–	kuo	jų	dau-
giau	 užregistruojama,	 tuo	 daugiau	 turėtų	 būti	 ištiriama.	 Spaudimas	
ištirti	visas	ar	kuo	daugiau	nusikalstamų	veikų	verčia	policiją	ir	kitas	
ikiteisminio	 tyrimo	 institucijas	neregistruoti	 smulkių	ar	beviltiškų	 iš-
tirti	 atvejų.	 Be	 to,	 kuo	 didesnę	 visų	 registruotų	 nusikalstamų	 veikų	
dalį	sudaro	teisėsaugos	iniciatyva	(operatyviniais	veiksmais)	užfiksuo-
tos	 veikos,	 tuo	 labiau	 tikėtina,	 kad	 jos	 bus	 ištirtos	 (pvz.,	 veikos,	 su-
sijusios	 su	narkotikais,	 korupcija	 ir	 pan.).

•	 Ištirti	(įtariami	/	kaltinami)	nusikalstamas	veikas	padarę	asmenys. 
Juos	registruoja	policija	ir	kitos	ikiteisminio	tyrimo	institucijos.	Tai	–	
asmenys,	kurie	nustatomi	ir	tampa	įtariamaisiais	(kaltinamaisiais),	pa-
dariusiais	nusikalstamas	veikas.	Paprastai	šis	skaičius	būna	bent	kelis	
kartus	mažesnis	už	registruotų	nusikalstamų	veikų	skaičių,	nes	asmuo	
nustatomas	tik	ištyrus	įvykį,	o	tai	padaryti	pavyksta	ne	visuomet.	Šie	
rodikliai	priklauso	nuo	padarytos	nusikalstamos	veikos	rūšies	ir	pobū-
džio	bei	jos	kvalifikavimo	niuansų.	Pavyzdžiui,	jei	asmenų	grupė	kar-
tu	padaro	vieną	veiką,	asmenų	bus	daugiau	nei	veikų.	Jei	vienas	asmuo	
įtariamas	padaręs	keletą	veikų,	šių	skaičius	bendroje	statistikoje	bus	
didesnis	už	įtariamų	(kaltinamų)	asmenų	skaičių.

•	 Asmenys,	kaltinami	padarę	nusikalstamas	veikas	ir	perduoti	teismui. 
Juos	registruoja	prokuratūros	ir	(arba)	teismai.	Šis	rodiklis	rodo,	kiek	
asmenų,	prokuratūros	manymu,	surinktais	įrodymais	gali	būti	apkaltin-
ti	ir	perduoti	teismui.	Ši	statistika	įvairiose	šalyse	gali	priklausyti	nuo	
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prokuratūros	turimos	diskrecijos	nutraukti	baudžiamąsias	bylas,	netgi	
pritaikius	tam	tikras	baudžiamojo	poveikio	priemones.	Yra	šalių,	kurio-
se	prokuratūra	nutraukia	maždaug	pusę	bylų	(pvz.,	įvykus	sėkmingam	
mediacijos	procesui),	o	kitas	perduoda	teismui.

•	 Nuteisti asmenys.	 Juos	 registruoja	 teismai.	 Tai	 –	 (dažniausiai)	 kri-
minalinėmis	bausmėmis	nuteisti	asmenys.	Šie	rodikliai	priklauso	nuo	
kriminalinių	bausmių	ir	įvairių	kitų	baudžiamojo	pobūdžio	priemonių	
sistemos	konkrečioje	šalyje	bei	teismo	turimos	diskrecijos	baigti	bau-
džiamąjį	 procesą	 nepaskiriant	 bausmės,	 taip	 pat	 išteisintų	 asmenų	
dalies.	 Paprastai	 statistikoje	 išskiriama	 ir	 asmenims	 skirtų	 bausmių	
struktūra.

•	 Laisvės	 atėmimu	 nuteisti	 asmenys.	 Registruoja	 teismai	 ir	 (arba)	
įkalinimo	 sistemą	 administruojanti	 institucija.	Laisvės	 atėmimas	 yra	
griežčiausia	 bausmė	 daugelyje	 šalių.	 Iš	 to,	 kaip	 dažnai	 ji	 taikoma,	
galima	 spręsti	 apie	 šalyje	 vyraujančią	 baudimo	 kultūrą.	 Palyginti	
šiuos	 įvairių	 šalių	 skaičius	 taip	 pat	 keblu	 –	 skiriasi	 šios	 bausmės	
atlikimo	 formos	 (pvz.,	 Vakarų	 kultūros	 tradicijos	 šalyse	 įprasta	 šią	
bausmę	 atlikti	 atvirose	 įstaigose),	 trukmė	 (kai	 kuriose	 šalyse	 visi	
asmenys,	 atlikę	 tam	 tikrą	 dalį	 šios	 bausmės,	 paleidžiami	 lygtinai)	 ir	
panašiai.

•	 Bausmes	ar	kitas	baudžiamąsias	priemones	atliekantys	asmenys. 
Registruoja	bausmių	vykdymo	sistemą	administruojanti	institucija.	

•	 Kalinių	skaičius.	Registruoja	įkalinimo	sistemą	administruojanti	ins-
titucija.	Tai	–	 taip	pat	 lyginamuoju	aspektu	svarbus	 rodiklis,	 rodantis	
visuomenės	 represyvumą,	 baudimo	 kultūrą,	 socialinę	 ir	 baudžiamąją	
politiką,	 taip	 pat	 nusikalstamumo	 struktūrą	 šalyje.42

Tai	pagrindiniai	registruoto	nusikalstamumo	rodikliai,	pagal	kuriuos	suda-
roma	nacionalinė	ir	tarptautinė	nusikalstamumo	statistika.	Nacionaliniu	mas-
tu	Lietuvoje	ją	formuoja	šios	institucijos:	Informatikos	ir	ryšių	departamentas	
prie	Lietuvos	Respublikos	vidaus	reikalų	ministerijos43,	Lietuvos	Respublikos	

42 Žr.	taip	pat:	Kiškis A. Kriminologinės	informacinės	sistemos	Lietuvoje:	statistinis	as-
pektas,	2003,	t.	47	(39),	p.	50–58.

43 Informatikos	ir	ryšių	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	vidaus	reikalų	ministe-
rijos	statistika.	http://www.ird.lt/viewpage.php?page_id=26 

generalinė	prokuratūra44,	Nacionalinė	teismų	administracija45,	Kalėjimų	de-
partamentas	prie	Lietuvos	Respublikos	teisingumo	ministerijos46.	Pagrindinius	
šios	statistikos	rodiklius	apibendrintai	pateikia	Statistikos	departamentas	prie	
Lietuvos	Respublikos	Vyriausybės	kasmet	išleidžiamuose	statistikos	metraš-
čiuose,	atskirame	leidinyje	„Nusikalstamumas	ir	teisėsaugos	institucijų	veikla“,	
taip	pat	internete47.	Visą	registruoto	nusikalstamumo	statistiką,	taip	pat	tam	
tikrus	apibendrinimus	internete	pateikia	Nusikalstamumo	prevencijos	Lietu-
voje	centras48.	Pažymėtina,	jog	ši	internetinė	svetainė,	kiek	žinoma	šio	tyrimo	
autoriams,	neturi	analogų	pasaulyje	ir	yra	itin	paranki	ir	teoretikams,	ir	prak-
tikams,	ir	studijuojantiems	įvairius	su	nusikalstamumo	problematika	susijusius	
dalykus.	Tačiau	dėl	Nusikalstamumo	prevencijos	Lietuvoje	centro	finansavi-
mo	problemų	iškilo	grėsmė	šios	internetinės	svetainės	egzistavimui	ir	neaišku,	
ar	ji	toliau	veiks.

Europos	 mastu	 išskirtini	 keli	 pagrindiniai	 šaltiniai:	 Europos	 Tarybos	
1996	m.	 inicijuotas	Nusikaltimų	 ir	 kriminalinės	 justicijos	Europoje	 statisti-
kos	 rinkinys49,	 išleistas	1999,	 2003,	 2006	 ir	 2010	m.50,	Europos	Komisijos	
renkama	 Europos	 Sąjungos	 šalių	 narių	 statistika	 (EUROSTAT)51,	 taip	 pat	
Londono	karališkojo	universiteto	renkama	ir	nuolat	atnaujinama	bei	skelbia-
ma	kalėjimų	 statistika	 (World Prison Brief)52.

44 Iš	esmės	viešai	prieinama	tik	prokuratūrų	renkama	statistika,	pateikta	metinėse	proku-
ratūros	veiklos	ataskaitose,	 įvairiose	pažymose	bei	analizėse.	Generalinės	prokuratū-
ros	 renkama	 statistika.	 http://www.prokuraturos.lt/Veikla/Planavimodokumentaiatas-
kaitos/tabid/171/Default.aspx 

45 Nacionalinės	teismų	administracijos	renkama	statistika.	http://www.teismai.lt/teismai/
ataskaitos/statistika.asp 

46 Kalėjimų	 departamento	 prie	 Lietuvos	 Respublikos	 teisingumo	ministerijos	 renkama	
statistika.	http://www.kalejimudepartamentas.lt/?item=vkl_at_mt&lang=1 

47 Statistikos	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	Vyriausybės	statistinės	lentelės	ir	
apžvalgos.	http://www.stat.gov.lt/lt/pages/view/?id=1345 

48 Nusikalstamumo	prevencijos	Lietuvoje	centro	statistinės	 lentelės.	http://www.nplc.lt/
sena/stat/stat.htm 

49 European	Sourcebook	of	Crime	and	Criminal	Justice	Statistics.	http://www.european-
sourcebook.org 

50 Nuorodas	į	šiuos	leidinius	žr.	literatūros	sąraše	šio	leidinio	pabaigoje.	2010	m.	rugsė-
jį	buvo	paskelbta	2003–2007	m.	statistika.	Nors	šis	leidinys	tuo	metu	jau	imtas	reng-
ti	spaudai,	Europos	statistikos	duomenys	jame	buvo	atnaujinti.

51 EUROSTAT.	http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/crime/data/database
52 World	 Prison	 Brief.	 Internetinė	 svetainė:	 http://www.kcl.ac.uk/depsta/law/research/

icps/worldbrief/?search=europe&x=Europe 
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Kiekviena	Europos	šalis	renka,	nagrinėja	ir	skelbia	nacionalinę	nusikals-
tamumo	 statistiką,	 kurios	 įvairūs	 šaltiniai	 taip	 pat	 panaudoti	 šiame	 tyrime.

II.2. Registruoto nusikalstamumo tendencijos 
Lietuvoje	 ir	kitose	Europos	valstybėse

Šiame	skyriuje	pateikiami	pagrindiniai	registruoto	nusikalstamumo	rodikliai	
Lietuvoje,	jie	lyginami	su	kitų	Europos	šalių	rodikliais.	Atskirų	nusikalstamų	
veikų	paplitimas	bei	dinamika,	taip	pat	įtariamų	(kaltinamų)	padariusių	nusi-
kalstamas	veikas	bei	už	jas	nuteistų	asmenų	socialinės	demografinės	charak-
teristikos	plačiau	nagrinėjamos	kituose	šio	darbo	skyriuose.

Kaip	minėta,	vienu	svarbiausių	nusikalstamumo	rodiklių	šalyje	laikomas	
registruotų	nusikalstamų	veikų	skaičius.	Jo	dinamika	Lietuvoje	1989–2009	
m.	 pavaizduota	1 pav.53

Iš	viršutinės	kreivės	matyti,	kad	registruotų	nusikalstamų	veikų	Lietuvo-
je	skaičius	1989–2009	m.	padidėjo	nuo	31	238	 iki	83	203	(daugiau	nei	2,5	
karto),	 o	 2004	m.	 šis	 skaičius	 buvo	 didžiausias	 –	 užregistruota	 93	 419	 nu-
sikalstamų	veikų	(3	kartus	daugiau	nei	1989	m.).	Pažymėtina,	 jog	šio	padi-
dėjimo	 negalima	 vertinti	 vienareikšmiškai.	 Kaip	 minėta	 šio leidinio I sky-
riuje,	 šie	 skaičiai	 labai	priklauso	nuo	daugelio	veiksnių,	nebūtinai	 susijusių	
su	realiai	blogesne	kriminogenine	padėtimi.	Galima	įžvelgti	dvi	svarbiausias	
natūralias	 tokios	 registruotų	 nusikalstamų	 veikų	 dinamikos	 priežastis:	 a)	
susilpnėjusią	formalią	ir	neformalią	socialinę	kontrolę	perėjus	iš	totalitarinės	
į	demokratinę	valstybės	 santvarką;	b)	didesnes	galimybes	daryti	nusikalsta-
mas	 veikas	 (ypač	 –	 turtines).	 Jų	 galima	 išskirti	 ir	 daugiau	 (plačiau	 žr. šio 
leidinio VIII skyrių).

Bet	 kuriuo	 atveju,	 nagrinėjant	 vien	 tik	 šiuos	 skaičius	 ir	 pamirštant	 jų	
reliatyvumą,	 galima	 pastebėti	 keletą	 svarbių	 dalykų.	 Pavyzdžiui,	 tai,	 kad	
2008	m.	buvo	užregistruota	tiek	pat	nusikalstamų	veikų,	kiek	ir	prieš	10	metų	
(1998	 m.;	 2009	 m.	 –	 tiek	 pat,	 kiek	 ir	 2000	 m.).	 2008	 m.,	 palyginti	 su		
2007	m.,	 buvo	 užregistruota	 4	 000	 daugiau	 nusikalstamų	 veikų,	 o	 2009	m.	
dar	 5	 000	 daugiau	 nei	 2008	 m.,	 tačiau	 2004–2007	 m.	 jų	 nuolat	 mažėjo,	 o	
2009	 m.	 nusikalstamų	 veikų	 užregistruota	 10	 000	 mažiau	 nei	 2004	 m.	 Tai	
rodo,	 kaip	 svarbu	 nagrinėti	 ilgesnį	 laikotarpį,	 nedaryti	 išvadų	 iš	 dvejų	metų	

53 Visa	statistika	šiame	skyriuje,	 jei	nėra	atskiros	nuorodos,	paimta	 iš	Nusikalstamumo	
prevencijos	Lietuvoje	centro	bei	Lietuvos	Respublikos	vidaus	reikalų	ministerijos	in-
ternetiniuose	tinklapiuose	pateiktų	statistikos	lentelių.

statistikos	 duomenų	 (Lietuvoje	 dažnai	 tai	 daro	 policijos	 atstovai,	 komentuo-
dami	nusikalstamumo	tendencijas).	Apibendrinant	galima	teigti,	jog	registruotų	
nusikalstamų	veikų	skaičius	sparčiai	didėjo	 iki	1997	m.,	o	nuo	1998	m.	 jokių	
esminių	teisėsaugos	registruojamų	nusikalstamų	veikų	dinamikos	pokyčių	ne-
buvo	 (žr.	 2 pav.),	 gal	 tik	 išskyrus	 2004	m.,	 kai	 šis	 skaičius	 šiek	 tiek	 labiau	
padidėjo	greičiausiai	dėl	naujų	kodeksų,	 įsigaliojusių	2003	m.	gegužės	1	d.

1 pav. Pagrindiniai	 kriminalinės	 statistikos	 rodikliai	 Lietuvoje	 1989–											
2009 m.54

Iš	1 pav.	antrosios	kreivės	nuo	viršaus	matyti,	kiek	iš	registruotų	nusi-
kalstamų	veikų	ištirta,	kaip šis	skaičius	kito.	Lietuvoje	ištiriama	maždaug	
40	proc.	registruotų	nusikalstamų	veikų.	Tai	maždaug	atitinka	pramoninių	
šalių	vidurkį,	nors	toks	palyginimas	objektyviai	mažai	ką	pasako:	įvairiose	
šalyse	skiriasi	registruotų	veikų	skaičius	(čia	svarbi	nusikalstamų	veikų	ir	
policijos	elgsena,	pasitikėjimas	teisėsauga	ir	pan.),	iš	dalies	skiriasi	jų	struk-
tūra,	organizaciniai	ir	žmogiškieji	policijos	ištekliai,	svarbūs	ir	geografiniai,	

54 Informatikos	ir	ryšių	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	vidaus	reikalų	ministe-
rijos	bei	Nacionalinės	teismų	administracijos	duomenys.
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urbanistiniai,	socialiniai,	ekonominiai,	teisiniai	ir	kiti	šalių	ypatumai.	Bet	ku-
riuo	atveju	ši	antroji	kreivė	leidžia	suvokti	pirmą	svarbų	dalyką	–	tik	mažiau	
nei	pusė	registruotų	nusikalstamų	veikų	ištiriama,	t.	y.	nustatomos	aplin-
kybės	 ir	 kaltininkas	 (kaltininkai),	 nors	 vėliau	 teisme	 ir	 gali	 paaiškėti	 kita	
bylos	tiesa.	Svarbiausia	–	kad	beveik	du	trečdaliai	registruotų	nusikalstamų	
veikų	lieka	neištirta	(ne	tik	formaliai,	bet	ir	praktiškai	negalima	būti	įsitikinus,	
kad	tai	išties	buvo	nusikalstamos	veikos),	nors	nusikalstamumo	suvestinėse	
beveik	be	išimties	būtent	pirmoji	kreivė	ir	jos	rodikliai	pateikiami	kaip	at-
spindintys	nusikalstamumą	 ir	 jo	pokyčius.	 Į	akis	krenta	 ir	 tai,	kad	antrąją	
kreivę	vizualiai	labiau	tiktų	vadinti	„kalvomis“,	o	pirmąją	–		„kalnais“.	Nors	

nederėtų	mestis	į	kraštutinumą	ir,	kaip	minėta	šio leidinio I skyriuje,	besąly-
giškai	įsivaizduoti	nusikalstamumą	kaip	savarankišką	reiškinį,	šis	„reljefinis“	
kreivių	skirtumas	rodo	dar	vieną	svarbų	aspektą:	antrojoje	kreivėje	negali	būti	
„kalnų“,	nes	ją	sudarantys	rodikliai	faktiškai	priklauso	tik	nuo	teisėsaugos	
veiklos	ir	galių	–	tam	tikras	policininkų	skaičius	gali	kasmet	ištirti	maždaug	
po	tiek	pat	nusikalstamų	veikų	–	tai	nepriklauso	nuo	registruotų	nusikalstamų	
veikų	pokyčių.	1 pav. matyti,	kad	2003	m.	antroji	kreivė	aiškiai	smuktelėjo	
žemyn.	Tai	greičiausiai	buvo	susiję	su	teisinių,	organizacinių	ir	statistikos	
rinkimo	pokyčių	nulemtais	natūraliais	įprastinės	veiklos	trukdžiais.	Apibend-
rinant	galima	teigti,	jog	antroji	kreivė	ir	ją	sudarantys	rodikliai	turi	būti	na-
grinėjami	kartu	su	pirmąja	kreive,	nes	ji	atskleidžia	papildomus	registruoto	
nusikalstamumo	niuansus.

1 pav.	 pavaizduota	 ir	asmenų kaltinamų	 (įtariamų)	padarius	 nusikals-
tamas	 veikas	 skaičiaus	 dinamika	 (trečioji	 kreivė	 nuo	 viršaus).	 Šie	 skaičiai	
apie	realų	nusikalstamumą	pasako	daugiau	nei	registruotos	veikos,	nors	šiuo	
atveju	 taip	pat	 itin	 svarbus	 ikiteisminio	 tyrimo	 institucijų	veiklos	 efektyvu-
mo	 veiksnys,	 priklausantis	 nuo	 šių	 institucijų	 galių,	 turimų	 materialinių	 ir	
žmogiškųjų	išteklių.	Asmenų,	kaltinamų	(įtariamų)	padariusių	nusikalstamas	
veikas,	 per	 1989–2009	 m.	 laikotarpį	 padaugėjo	 beveik	 du	 kartus	 (nuo	 12	
843	 iki	24	111),	nors	nuo	1997	m.	 jokių	esminių	pokyčių	neįvyko	 (plačiau	
apie	 tai	 žr.	 šio leidinio V skyrių).

1 pav. apatinė	kreivė	rodo	nuteistų	asmenų	skaičių	pokyčius.	Tai	–	ne	tik	
svarbus	statistinis	registruoto	nusikalstamumo	rodiklis,	bet	ir	šalies	baudžia-
mosios	politikos	išraiška.	Nuteisti	asmenys	–	tai	asmenys,	kuriems	buvo	pa-
skirtos	kriminalinės	bausmės.	Iš	kreivės	matyti,	kad	nuo	2002	m.	tokių	asme-
nų	pamažu	mažėja.	Turint	mintyje	tai,	kad	asmenų,	įtariamų	padariusių	ištir-
tas	nusikalstamas	veikas,	taip	smarkiai	nemažėjo,	galima	kelti	prielaidą,	jog	
daliai	kaltais	pripažintų	asmenų	skiriamos	kitos	baudžiamojo	pobūdžio	prie-
monės	 (pvz.,	 atleidus	 nuo	baudžiamosios	 atsakomybės	 susitaikius	 ar	 pagal	
laidavimą,	taip	pat	kitais	pagrindais),	o	ne	kriminalinės	bausmės.	Baudžiama-
sis	politinis	kontekstas	šiame	tyrime	nenagrinėjamas,	tačiau	nusikalstamumo	
analizės	požiūriu	šie	rodikliai	ir	jų	tendencijos	labai	svarbios.	Galima	teigti,	
jog	iš	visos	nusikalstamumo	statistikos	nuteistų	asmenų	statistika	rodo	tikruo-
sius	nusikalstamumo	skaičius,	nes	šie	skaičiai	–	tai	teismų	už	nusikalstamas	
veikas	 nuteistus	 asmenis	 duomenys.	Tokiam	 skaičiui	 asmenų	 buvo	 skirtos	
kriminalinės	bausmės,	vadinasi,	teismas,	viena	vertus,	nustatė	jų	kaltumą,	kita	

2 pav. Pagrindinių	 kriminalinės	 statistikos	 rodiklių	 dinamikos	 tendencija	
Lietuvoje	2000–2009	m.
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vertus,	paskyrė	jiems	kriminalinę	bausmę	manydamas,	jog	jos	neskirti	nebu-
vo	galima.	Kitaip	 tariant,	šie	statistikos	skaičiai	 rodo	 tą	beveik	neginčijamą	
registruotų	nusikaltėlių	dalį	ir	jos	kitimo	dinamiką.

Apibendrinant	 galima	 teigti,	 jog	 šios	 kreivės	 „reljefas“	 galėtų	 būti	 api-
būdinamas	 kaip	 „lyguma“,	 bent	 jau	 nuo	 1992	 m.	 Nors	 nuteistų	 asmenų	
skaičiaus	 didėjimas	 1992–2001	m.	 nuo	 13	 975	 iki	 20	 915	 yra	 neabejotinai	
reikšmingas,	 tačiau	 galima	kelti	 hipotezę,	 jog	 jį	 iš	 esmės	 lėmė	 chaotiška	 ir	
vis	 griežtėjusi	 baudžiamoji	 politika	 (jei	 ją	 apskritai	 būtų	 galima	 pavadinti	
politika).	 Ji	 lėmė	 vieną	 didžiausių	 kalinių	 skaičių	 Europoje	 ir	 neturėjo	 es-
minės	 įtakos	 registruoto	nusikalstamumo	dinamikai.

2 pav. pavaizduota	tų	pačių	rodiklių	dinamikos	tendencija	2000–2009	m.,	
t.	y.	per	pastaruosius	10	metų.	Jame	matyti	tendencijų	tiesės,	kurios	aiškiai	
rodo,	 jog	šiuo	laikotarpiu	pagrindiniai	nusikalstamumo	rodikliai	 išliko	pa-
našūs.	 Taigi	 negalima	 teigti,	 jog	 registruotas	 nusikalstamumas	 Lietuvoje	
didėja.	Be	to,	jeigu	atkreiptume	dėmesį	į	pastarųjų	5	metų	tendenciją	(toks	
laikotarpis	kriminologinėje	analizėje	dažniausiai	laikomas	minimaliu,	norint	
nustatyti	 tam	 tikras	 tendencijas),	 matytume	 visų	 šių	 rodiklių	 mažėjimo	
tendenciją.

Kitas	svarbus	kriminalinės	statistikos	aspektas	yra	santykiniai rodikliai. 
Absoliutus	 registruotų	nusikalstamų	veikų	skaičius	paverčiamas	santykiniu	
skaičiuojant	 100	 000	 gyventojų	 (daugumoje	 šalių).	 Jis	 ne	 tik	 leidžia	 iš	
dalies55	atmesti	gyventojų	skaičiaus	pokyčių	įtaką	registruotų	nusikalstamų	
veikų	 skaičiaus	 dinamikai	 (nes	 didėjant	 gyventojų	 skaičiui	 turėtų	 didėti	 ir	
nusikalstamų	veikų	skaičius	 ir	atvirkščiai),	bet	 ir	palyginti	skirtingų	vienos	
šalies	miestų	 ar	 regionų,	 taip	 pat	 skirtingų	 valstybių	 nusikalstamumo	 lygį.	
Nusikalstamumo	 lygis	 bei	 jo	 dinamika	 pavaizduota	 3 pav.56	 Jame	matyti,	
kad	nusikalstamumo	 lygio	 dinamika	Lietuvoje	 beveik	 sutampa	 su	 absoliu-
čių	 užregistruotų	 nusikalstamų	veikų	 skaičių	 dinamika.

55 „Iš	 dalies“,	 nes	 būtina	 įvertinti	 ir	 kitus	 pokyčius	 –	 gyventojų	 sudėties	 pagal	 amžių	
kaitą,	urbanizacijos,	imigracijos	bei	emigracijos	procesus	ir	pan.

56 Šie	duomenys	paimti	iš	Nusikalstamumo	prevencijos	Lietuvoje	centro	statistikos	len-
telių.	Kadangi	gyventojų	skaičius	šiems	rodikliams	imamas	skirtingu	laikotarpiu	(me-
tų	pradžioje,	metų	viduryje,	metų	pabaigoje	arba	imamas	metinis	vidutinis	gyventojų	
skaičius),	šie	rodikliai	įvairių	institucijų	statistikoje	gali	truputį	skirtis.	Čia	skaičiuota	
pagal	gyventojų	skaičių	metų	pradžioje.

3 pav. Nusikalstamumo	lygis	Lietuvoje	1989–2009	m.	(100	000	gy	vento	jų)57

Jau	 minėta,	 jog	 galima	 lyginti	 santykinį	 skirtingų	 valstybių	 nusikalsta-
mumą	 (atskirų	 rodiklių	 lygį	 100	 000	 gyventojų),	 tačiau	 tai	 neobjektyvu:	
skiriasi	 nusikalstamų	 veikų	 sudėtys	 baudžiamuosiuose	 kodeksuose	 (pvz.,	
daugelyje	 šalių	vairavimas	 išgėrus	 laikomas	nusikalstama	veika,	bet	kokios	
vertės	turto	pagrobimas	baudžiamas	pagal	Baudžiamąjį	kodeksą	ir	nelaikomas	
administraciniu	teisės	pažeidimu	ir	t.	t.),	baudžiamosios	atsakomybės	amžius	
(kai	 kur	 netgi	 statistikoje	 renkami	 duomenys	 apie	 vaikus,	 kurie	 padarė	 nu-
sikalstamas	 veikas,	 tačiau	 baudžiamojon	 atsakomybėn	 dėl	 amžiaus	 negali	
būti	 traukiami),	nusikalstamų	veikų	 registravimo	 taisyklės,	 recidyvo	dažnu-
mas,	 nusikalstamumo	 struktūra58,	 šalies	 infrastruktūra,	 gyventojų	 sudėtis	 ir	

57 Lygis	skaičiuotas	pagal	gyventojų	skaičių	metų	pabaigoje.
58 Pvz.,	Lietuvoje	užregistruojama	santykinai	daugiau	daug	smurtinių	nusikaltimų,	kita	

vertus,	 nusikalstamos	 veikos	 ekologijai,	 ekonomikai,	 finansams,	 kurios	 daugelyje	
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jų	skaičiaus	paklaidos,	socialinė	ir	ekonominė	padėtis,	galiausiai	–	pasitikė-
jimas	teisėsauga,	gyventojų	polinkis	į	ją	kreiptis	įvykus	nusikaltimui,	pačios	
teisėsaugos	 veiklos	 metodai,	 darbo	 krūvis	 ir	 rutina,	 taip	 pat	 kruopštumas	
pildant	 statistikos	 lenteles	 ir	 taip	 toliau. Vis	dėlto	 toks	palyginimas	yra	 įdo-
mus	 norint	 susidaryti	 (nors	 ir	 neobjektyvų)	 įspūdį	 apie	 nusikalstamų	 veikų	
lygį	 kitose	 šalyse.

Atsivertę	2006	m.	apibendrintą	Nusikaltimų	ir	kriminalinės	justicijos	Eu-
ropoje	2003	m.	statistikos	 rinkinį59	matome,	 jog	daugumoje	Europos	valsty-
bių	 užregistruojama	 daugiau	 nusikalstamų	 veikų	 nei	 Lietuvoje.	 Pavyzdžiui,	
2003	 m.	 100	 000	 gyventojų	 Lietuvoje	 teko	 maždaug	 2	 45960 registruotos 
nu sikalstamos veikos,	o	daugelyje	kitų	Europos	valstybių	tais	pačiais	metais	
šis	 skaičius	 buvo	 gerokai	 didesnis:	 2	 634	Airijoje,	 3	 490	 Čekijoje,	 3	 799	
Lenkijoje,	3	810	Slovėnijoje,	3	968	Estijoje,	3	983	Portugalijoje,	4	110	Ven-
grijoje,	 4	 158	Graikijoje,	 4	 236	 Italijoje,	 4	 481	 Šveicarijoje,	 6	 605	 Prancū-
zijoje,	7	881	Austrijoje,	7	976	Vokietijoje,	8	530	Nyderlanduose,	9	013	Da-
nijoje,	 9	 784	Belgijoje,	 10	137	Norvegijoje	 (2000	m.)61,	 10	343	Suomijoje,	
11	241	Anglijoje	 ir	Velse,	13	995	Švedijoje.	 Iš	dabartinių	Europos	Sąjungos	
šalių	tik	Latvijoje	2	087	(2000	m.),	Slovakijoje	2	067	ir	Ispanijoje	2	377	šis	
skaičius	buvo	mažesnis.

Europos	mastu	 renkant	 statistiką	 2007–2009	m.,	 skelbtą	 2010	m.,	 buvo	
iš	 dalies	 pakeista	 statistikos	 rinkimo	metodika	 (pvz.,	 nusikalstamomis	 vei-

valstybių	sudaro	didelę	nusikalstamų	veikų	struktūros	dalį,	mūsų	statistikoje	faktiškai	
„neegzistuoja“.	Nusikalstamos	veikos,	susijusios	su	narkotinėmis	priemonėmis,	Lietu-
voje	 taip	 pat	 registruojamos	 retai,	 palyginti	 su	 daugeliu	Vakarų	 Europos	 šalių.	 Žr.:	
European	Sourcebook	of	Crime	and	Criminal	Justice	Statistics	2006,	p.	37	 ir	 toliau;	
European	Sourcebook	of	Crime	and	Criminal	Justice	Statistics	2010,	p.	37	ir	toliau.

59 European	Sourcebook	of	Crime	and	Criminal	Justice	Statistics	2006.	Prieigą	internete	
žr.	šio	leidinio	pabaigoje	esančiame	literatūros	sąraše.

60 Pažymėtina,	kad	skaičiuodami	Lietuvos	santykinius	rodiklius,	ataskaitos	autoriai	 lai-
kė,	jog	Lietuvoje	2003	m.	per	metus	buvo	vidutiniškai	3,62	mln.	gyventojų	(žr.	statis-
tikos	rinkinio	167	p.).	O	Statistikos	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	Vyriau-
sybės	 duomenimis,	 Lietuvoje	 2003	 m.	 vidutiniškai	 buvo	 tik	 3,46	 mln.	 gyventojų.	
Todėl	 statistikos	 rinkinyje	 pateikiamose	 lentelėse	 nurodyti	 skaičiai	 apie	 Lietuvą	 yra	
mažesni	nei	ankstesniuose	paveiksluose,	parengtuose	remiantis	nacionaline	statistika,	
taip	pat	šio	leidinio	tekste.

61 2000	m.	duomenis	žr.:	European	Sourcebook	of	Crime	and	Criminal	Justice	Statistics	
2003,	p.	33.

komis	 laikytos	 ir	 tokios	veikos,	kurios	 iš	esmės	yra	kriminalinės,	 tačiau	kai	
kuriose	šalyse	persekiojamos	ne	baudžiamąja,	o	administracine	tvarka),	taip	
pat	ištaisytos	objektyvios	(pvz.,	perskaičiuotas	gyventojų	skaičius,	patikslin-
tas	nusikalstamų	veikų	 skaičius	 ir	pan.)	 ir	 subjektyvios	klaidos.	4 pav.62	 pa-
vaizduotas	 nusikalstamų	 veikų	 lygis	 Europos	 šalyse	 2003	 m.	 ir	 2007	 m.63 
Jame	 taip	 pat	 matyti	 dideli	 atskirų	 šalių	 skirtumai.	 Metodologiškai	 įdomu	
pažvelgti	į	ankstesnėje	pastraipoje	pateiktus	2003	m.	skaičius	(pagal	2006	m.	
skelbtą	statistiką)	ir	4 pav.	pateiktus	skaičius	(pagal	patikslintą	2010	m.	skelb-
tą	statistiką).	Palyginę	šiuos	skaičius	matome,	kad	jie	skiriasi	dėl	 jau	minėtų	
statistikos	 rinkimo	 metodikos	 pakeitimų	 bei	 klaidų	 atitaisymo.	 Tai	 leidžia	
daryti	 prielaidą,	 kad	 4 pav. pateikta	 2007	 m.	 (kai	 kurių	 šalių	 –	 2006	 m.)	
statistika	 tam	 tikra	„statistine	 tiesa“	 išliks	 tik	kelerius	metus,	nes	maždaug	
2013	m.	ketinamame	išleisti	naujame	statistikos	rinkinyje	šie	skaičiai	grei-
čiausiai	 vėl	 bus	 patikslinti	 ir	 šiek	 tiek	 skirsis	 nuo	 skelbtų	 2010	m.

Tačiau	 svarbiausia	 informacija,	 kurią	 norima	 pateikti	 4 pav.	 yra	 ta,	 jog	
Lietuvoje	 registruotų	 nusikalstamų	 veikų	 (įskaitant	 kai	 kuriuos	 administra-
cinės	 teisės	pažeidimus,	pagal	 savo	esmę	Europoje	priskiriamus	nusikalsta-
moms	veikoms)	 lygis	 yra	 žemesnis	 už	vidutinį.64

62 European	Sourcebook	of	Crime	and	Criminal	Justice	Statistics	2010,	p.	37–38.	Lietu-
vos	duomenys	nuo	anksčiau	pateikto	3 pav.	skiriasi,	nes	Europos	statistikos	rinkinyje	
priskaičiuotos	ir	veikos,	Lietuvoje	persekiojamos	administracine	tvarka	kaip	adminis-
traciniai	teisės	pažeidimai,	tačiau	savo	esme	tapatūs	nusikalstamoms	veikoms	ir	dau-
gelyje	kitų	šalių	persekiojami	baudžiamąja	tvarka.

63 Pagal	 European	 Sourcebook	 of	Crime	 and	Criminal	 Justice	 Statistics	 2006	 ir	 2010.	
Prieigą	internete	žr.	literatūros	sąraše	šio	leidinio	pabaigoje.	Svarbu	atkreipti	dėmesį,	
kad	2010	m.	statistikoje	apie	Lietuvą	yra	klaida.	Statistikos	rinkinio	376	p.	nurodyta,	
jog	vidutinis	gyventojų	skaičius	2007	m.	Lietuvoje	buvo	3	575	tūkst.,	nors,	Statistikos	
departamento	 prie	 Lietuvos	 Respublikos	 Vyriausybės	 duomenimis,	 jis	 buvo	 3	 357	
tūkst.	 Šiame	 leidinyje	 pateikiamas	 skaičius	 remiantis	 Statistikos	 departamento	 prie	
Lietuvos	Respublikos	Vyriausybės	duomenimis	(2	628,	o	ne	2	480).

64 Šiame	 tyrime	nėra	galimybių	 aptarti	 visų	 statistikos	 rinkimų	niuansų,	 taip	pat	 įskai-
čiuotų	 ir	 neįskaičiuotų	 įvairaus	 pobūdžio	 (nusikalstamų)	 veikų	 įvairiose	 šalyse.	 Pla-
čiau	reikėtų	žiūrėti	patį	statistikos	rinkinį,	taip	pat	kartu	su	juo	išleistą	statistikos	rin-
kimo	 metodikos	 apibendrinimą:	 Jehle J.-M., Harrendorf S.	 (eds.).	 Defining	 and	
Registering	Criminal	Offences	and	Measures.	Standards	for	a	European	Comparison.	
Universitätsverlag	Göttingen,	2010.
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5 pav. Asmenų,	kaltinamų	(įtariamų)	padariusių	nusikalstamas	veikas,	skai-
čius	 (100	000	gyventojų)	Europos	 šalyse	2003	 ir	 2007	m.	 (2006	m.)65

65 European	Sourcebook	of	Crime	and	Criminal	Justice	Statistics	2010,	p.	63–64.	Apie	
Lietuvos	2007	m.	rodiklį	žr.	63-ią	išnašą	(statistikos	rinkinyje	pateiktas	skaičius	919,	
čia	 perskaičiuotas	 pagal	 tikslesnį	 gyventojų	 skaičių	 –	 974).	 Šioje	 lentelėje	 mažiau	
šalių	nei	prieš	tai	esančioje,	nes	daug	šalių	nepateikė	šios	statistikos,	įskaitant	Anglijos	
ir	Velso	2003	m.	statistiką.

4 pav. Registruotų	 nusikalstamų	 veikų	 lygis	 (100	 000	 gyventojų)	 Europos	
šalyse	2003	 ir	 2007	m.	 (2006	m.)
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Dideli	šalių	skirtumai	matyti	ir	lyginant	kaltinamų	(įtariamų)	padariu-
sių	 ištirtas	 nusikalstamas	 veikas	 asmenų	 skaičių	 100	 000	 gyventojų	 Eu-
ropos	 šalyse.	 Lietuvoje	 (2007	 m.	 –	 97466)	 jis	 yra	 vidutiniškai	 2–3	 kartus	
mažesnis	nei	daugelyje	Vakarų	Europos	šalių	(išskyrus	Italiją)	ir,	pavyzdžiui,	
net	 8	 kartus	mažesnis	 nei	Suomijoje	 (žr.	5 pav.).67

Palyginti	nuteistų	asmenų	skaičių	100	000	gyventojų	įvairiose	šalyse	dar	
sunkiau	dėl	skirtingos	nuteisto	asmens	sampratos.	Tačiau	ir	šie	skaičiai	rodo	
tam	tikrus	nusikalstamo	elgesio	vertinimo	baudžiamojo	teisingumo	vykdymo	
sistemoje	skirtumus	Europos	šalyse.	2003	m.	Lietuvoje	(508)68	nuteista	buvo	
mažiau	asmenų	nei,	pavyzdžiui,	Rusijoje	(592	–	2002	m.),	Graikijoje	(623),	
Čekijoje	 (645),	 Portugalijoje	 (672),	 Nyderlanduose	 (787),	 Estijoje	 (802	 –	
2002	m.),	Prancūzijoje	(848),	Airijoje	(974),	Vengrijoje	(1	026),	Vokietijoje	
(1	067),	Lenkijoje	 (1	077),	Švedijoje	 (1	268),	Škotijoje	 (1	321	–	2002	m.),	
Šveicarijoje	 (1	 345),	 Šiaurės	 Airijoje	 (1	 420	 –	 2002	 m.),	 Norvegijoje																								
(1	 427	 –	 2000	m.),	 Belgijoje	 (1	 557),	Danijoje	 (2	 630),	Anglijoje	 ir	Velse	
(2	806),	Suomijoje	 (3	885).69 6 pav.70	 palyginti	pateikta	2007	m.	 statistika,	
taip	 pat	 atnaujinti	 2003	m.	 duomenys.

Apibendrinant	 galima	 teigti,	 jog	 Lietuvoje,	 palyginti	 su	 kitomis	Vakarų	
ir	Vidurio	Europos	šalimis,	užregistruojama	santykinai	mažiau	nusikalstamų	
veikų,	 taip	 pat	 kaltinamų	 jas	 padariusių	 ir	 už	 jas	 nuteistų	 asmenų.	 Kaip	
minėta,	 iš	 šių	 bendrų	 skaičių	 galima	 susidaryti	 tik	 bendrą	 įspūdį	 ir	 iškelti	
daugiau	hipotezių	nei	 pateikti	 atsakymų.

66 Apie	Lietuvos	2007	m.	rodiklį	žr.	pastabą	63-ioje	 išnašoje.	Lietuvos	duomenys	nuo	
3 pav.	 skiriasi,	 nes	 Europos	 statistikos	 rinkinyje	 priskaičiuotos	 ir	 veikos,	 Lietuvoje	
persekiojamos	 administracine	 tvarka	 kaip	 administraciniai	 teisės	 pažeidimai,	 tačiau	
savo	esme	tapatūs	nusikalstamoms	veikoms	ir	daugelyje	kitų	šalių	persekiojami	bau-
džiamąja	tvarka.

67 Ten	pat,	p.	53	ir	toliau.	Šiame	paveikslėlyje	šalių	mažiau,	nes	ne	visos	ataskaitai	pa-
teikė	duomenis.

68 Pagal	 2006	m.	 skelbtą	 statistiką,	 t.	 y.	European	Sourcebook	 of	Crime	 and	Criminal	
Justice	Statistics	2006,	p.	99	ir	toliau.	Taip	pat	žr.	pastabą	60-oje	išnašoje.

69 European	 Sourcebook	 of	 Crime	 and	 Criminal	 Justice	 Statistics	 2006,	 p.	 99.	 http://
www.europeansourcebook.org/esb3_Full.pdf 

70 European	 Sourcebook	 of	 Crime	 and	 Criminal	 Justice	 Statistics	 2010,	 p.	 174.	Apie	
Lietuvos	2007	m.	rodiklį	žr.	63-ią	išnašą	(statistikos	rinkinyje	pateiktas	skaičius	516,	
čia	perskaičiuotas	pagal	tikslesnį	gyventojų	skaičių	–	546).	Lietuvos	duomenys	skiria-
si	nuo	anksčiau	pateikto	3 pav.,	nes	Europos	statistikos	rinkinyje	buvo	laikomasi	tru-
putį	kitokios	nuteisto	asmens	sampratos	(asmenys,	teismo	pripažinti	kaltais)	nei	Lie-
tuvos	nacionalinėje	statistikoje	(asmenys,	kuriems	teismas	paskyrė	bausmes).

6 pav. Nuteistų	asmenų	 skaičiaus	 lygis	 (100	000	gyventojų)	Europos	 šalyse	
2003	 ir	 2007	m.	 (2006	m.)
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Toliau	 šiame	 leidinyje,	nagrinėjant	 atskirų	nusikalstamų	veikų	 statistiką,	
bus	 galima	padaryti	 konkretesnes	 išvadas.	Bet	 kuriuo	 atveju	 akivaizdu,	 jog	
Lietuvoje	 ir	 kitose	 Rytų	 Europos	 šalyse	 teisėsaugai	 (bent	 jau	 formaliai	 re-
gistruotų	nusikalstamų	atvejų	lygmeniu)	tenka	administruoti	gerokai	mažiau	
nusikalstamų	veikų,	kaltinamų	jas	padariusių	 ir	nuteistų	asmenų	nei	Vakarų	
ir	Vidurio	Europoje.

Dar	 vienas	 įdomus	 lyginamasis	 aspektas	 yra	nusikalstamų	 veikų	 skai-
čiaus	 pokyčiai	 įvairiose	 šalyse.	 Gyventojams	 daugelyje	 šalių	 atrodo,	 kad	
nusikalstamų	 veikų	 jų	 šalyje	 (įskaitant	 ir	 Lietuvos	 gyventojus)	 nuolat	 dau-
gėja.	 Įdomu,	 ar	 tai	 patvirtina	 registruotų	nusikalstamų	veikų	 statistika?	Na-
grinėjant	šių	rodiklių	dinamiką,	nėra	taip	svarbūs	kriminalizavimo	ir	kiti	jau	
anksčiau	minėti	 šalių	 skirtumai,	nors	neatmestina,	kad	 jie	konkrečioje	 šaly-
je	per	tą	patį	laikotarpį	galėjo	kisti	ir	daryti	įtaką	skaičių	tendencijoms	(pvz.,	
kriminalizavus	 ar	 dekriminalizavus	 tam	 tikras	 veikas,	 suintensyvėjus	 ar	 su-
silpnėjus	 formaliai	 socialinei	 kontrolei,	 pakitus	 gyventojų	 skaičiui	 (kai	 pa-
teikiami	 absoliutūs	 veikų	 skaičiai)	 ar	 struktūrai,	 pasikeitus	 šalies	 socialinei	
ar	 (ir)	ekonominei	padėčiai	 ir	pan.).	Tendencijų	palyginimas	sudaro	sąlygas	
ieškoti	panašumų,	o	kartu	ir	jų	priežasčių,	taip	pat	leidžia	įvertinti	nusikals-
tamumo	tendencijas	konkrečioje	šalyje	tam	tikro	regiono	(šiuo	atveju	–	Eu-
ropos)	mastu.	Kaip	minėta	 šio	 leidinio	 I skyriuje,	 beveik	visose	be	 išimties	
pramoninėse	šalyse	didžioji	gyventojų	dalis	 įsivaizduoja,	kad	nusikalstamu-
mas	 (nuolat)	 didėja.	Taigi,	 įvertinti,	 ar	 taip	 išties	 yra	 (registruoto	 nusikals-
tamumo	 lygmeniu,	 o	 apie	 latentinį	 rašoma	 toliau),	 neabejotinai	 aktualu.

1 lentelėje,	 remiantis	 EUROSTAT71	 pateiktomis	 statistikos	 lentelėmis,	
nurodytas	registruotų	nusikaltimų72	skaičius	Europos	šalyse	1998	ir	2007	m.,	
taip	 pat	 jų	 pokytis	 per	 šį	 laikotarpį.	Lentelėje	matyti,	 jog	 atskirose	 šalyse	
tendencijos	buvo	 labai	skirtingos.	Vienose	šalyse	šis	skaičius	didėjo,	kito-
se	–	mažėjo.	Iš	1 lentelėje	nurodytų	38	valstybių	21-oje	šis	skaičius	padidė-
jo,	 kitose	17-oje	–	 sumažėjo.	Buvusioje	 Jugoslavijos	Respublikoje	Makedo-
nijoje,	Kroatijoje,	Slovėnijoje,	Latvijoje	jis	padidėjo	net	nuo	30	iki	60	proc.,	
Kipre	–	75	proc.,	 o	Turkijoje	–	net	 169	proc.	Maždaug	30	proc.	 sumažėjo 

71 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/crime/documents/total_crime.pdf
72 Kaip	teigiama	EUROSTAT	ataskaitoje,	čia	pateikiama	sunkesnių	nusikalstamų	veikų	

statistika	 (more seriouse offences).	 Daugumoje	 šalių	 tai	 –	 nusikalstamos	 veikos,	 už	
kurias	baudžiama	pagal	„baudžiamuosius“	arba	„kriminalinius“	kodeksus,	neskaičiuo-
jant	 nesunkių	 veikų	 (less serious crimes (misdemeanours).	Todėl	 Lietuvos	 2007	m.	
statistikoje	pateikiami	tik	nusikaltimai,	be	baudžiamųjų	nusižengimų.

Islandijoje,	Rumunijoje,	Vengrijoje.	Lietuva	pateko	 tarp	 tų	valstybių,	kurio-
se	 registruotų	 nusikaltimų	 skaičius	 sumažėjo	 (13	 proc.).	 Mūsų	 šalis	 šiuo	
atveju	yra	 vienas	 iš	 pavyzdžių,	 kaip	 teisės	 normų	pokyčiai	 gali	 lemti	 tokių	
skaičių	 pokyčius.	 2007	 m.	 Lietuvos	 eilutėje	 nebuvo	 baudžiamųjų	 nusižen-
gimų,	 atsiradusių	 Baudžiamajame	 kodekse	 2003	 m.,	 nors	 1998	 m.	 suskai-
čiuotos	visos	nusikalstamos	veikos.	Tačiau	ir	skaičiuojant	visas	nusikalstamas	
veikas	 (73	741),	Lietuvoje	per	 šį	 laikotarpį	 jų	 sumažėjo	5,6	proc.

1 lentelė. Policijos	 registruotų	 nusikaltimų73	 skaičius	 1998	 ir	 2007	m.	 Eu-
ropos	 šalyse

1998	m. 2007	m.
Pokytis 

1998–2007	proc.
Airija 85 627 103 178 ** +20,5
Anglija ir Velsas 5 109 089 4 950 671 –3,1
Austrija 479 859 594 290 +23,8
Belgija 1 001 960 * 1 002 552 +0,1
Bulgarija 163 988 134 685 –17,9
Čekija 425 930 357 391 –16,1
Danija 499 167 445 271 –10,8
Estija 45 721 50 375 +10,2
Graikija 385 681 423 422 +9,8
Islandija 18 584 * 13 038 –29,8
Ispanija 1 865 572 2 309 859 +23,8
Italija 2 425 748 2 933 146 +20,9
Juodkalnija 8 463 *** 9 258 +9,4
Kipras 4 316 7 557 +75,1
Kroatija 56 015 75 857 +35,4
Latvija 36 674 55 620 +51,7
Lenkija 1 073 042 1 152 993 +7,5

73 Žr.	 72-ą	 išnašą.	 EUROSTAT	 duomenys.	 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/
portal/crime/documents/total_crime.pdf.	 Čia	 pateikiami	 EUROSTAT	 duomenys,	 nes	
2007	m.	statistika	čia	buvo	skelbta	anksčiau	nei	European	Sourcebook	2010	m.	Be	to,	
pastarajame	statistikos	rinkinyje	(priešingai	nei	ankstesniuose)	nebeskelbiami	absoliu-
tūs	 skaičiai,	 nors	 tendencijos	 apskaičiuotos	 (žr.	European	Sourcebook	of	Crime	 and	
Criminal	Justice	Statistics	2010,	p.	37–38.
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1998	m. 2007	m.
Pokytis 

1998–2007	proc.
Lichtenšteinas 858 1 075 +25,3
Lietuva 78 149 67 990 –13
Liuksemburgas 27 155 28 252 +4
Buvusi Jugoslavijos Respublika 
Makedonija 19 814 * 26 224 +32,4

Malta 14 793 15 005 +1,4
Nyderlandai 1 234 900 1 214 503 –1,7
Norvegija 293 799 271 712 –7,5
Portugalija 341 122 400 222 +17,3
Prancūzija 3 565 525 3 589 293 +0,7
Rumunija 399 105 281 457 –29,5
Serbija 106 020 104 862 –1,1
Slovėnija 55 259 88 197 +59,6
Slovakija 93.895 110 802 +18
Suomija 383 479 343 820 –10,3
Šiaurės	Airija 109 053 108 468 –0,5
Škotija 431 551 385 509 –10,7
Švedija 1 181 056 1 306 324 –10,6
Šveicarija 378 045 326 232 –13,7
Turkija 357 311 962 754 +169,4
Vengrija 600 621 426 914 –28,9
Vokietija 6 456 996 6 284 661 –2,7

*	2000	m.	duomenys.	**	2006	m.	duomenys.	***	2001	m.	duomenys.

Apibendrinant	galima	teigti,	jog	registruotų	nusikalstamų	veikų	skaičiaus	
dinamika	 priklauso	 ne	 tik	 nuo	 įvairių	 socialinių,	 politinių,	 ekonominių,	 or-
ganizacinių	 pokyčių	 šalyje,	 bet	 ir	 nuo	 teisės	 aktų	 pakeitimų.	 Toks	 bendrų	
statistikos	duomenų	palyginimas	 leidžia	susidaryti	bendrą	 įspūdį	apie	regis-
truotų	 nusikalstamų	 veikų	mastą	 bei	 jo	 tendencijas,	 tačiau	 iš	 esmės	 yra	 tik	
naujų	hipotezių	pagrindas.	Konkrečių	nusikalstamų	veikų	statistika,	atsižvel-
giant	 į	 latentinę	dalį	 bei	 jos	pokyčius,	 sudaro	galimybę	padaryti	 konkretes-
nes	 išvadas.

III 
Pagrindiniai latentinio nusikalstamumo 

rodikliai ir tendencijos Lietuvoje 
bei	kitose	Europos	valstybėse

Sonata Mališauskaitė-Simanaitienė, dr. Gintautas Sakalauskas
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III.1.	Latentinio	nusikalstamumo	 samprata,	
pagrindiniai	 rodikliai	 ir	 šaltiniai

Registruotas	 nusikalstamumas	 sudaro	 tik	 dalį	 nusikalstamo	 elgesio	 šalyje	
visumos.	Toji	neužfiksuota	dalis	dažniausiai	vadinama	latentiniu	nusikalsta-
mumu:	 „Latentinis nusikalstamumas yra ta nusikalstamumo dalis, kuri yra 
neregistruota“74,	neįtraukta	į	oficialios	statistikos	apskaitą.	Kartais	latentinis	

74 Bluvšteinas J. (ats.	red.).	Kriminologija.	Vilnius:	Pradai,	1994,	p.	42.
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nusikalstamumas	 apibrėžiamas	kaip	 faktinio	 ir	 registruoto	nusikalstamumo	
skirtumas75.	Tačiau	 šiuo	atveju	 tenka	apibrėžti,	kas	yra	 faktinis	nusikalsta-
mumas.	Galima	 sakyti,	 kad	 faktinis	 nusikalstamumas	–	 tai	 objektyviai	 eg-
zistuojančių	 nusikalstamų	 veikų	 visuma.	Tačiau	 problema	 ta,	 kad	 nusikal-
timas	–	 tai	 socialinė	 ir	 teisinė	konstrukcija.	Veika	 tampa	nusikalstama,	kai	
įtvirtinama	baudžiamajame	 įstatyme	 ir,	 remiantis	kvalifikavimo	 rezultatais,	
nustatoma,	kad	ji	atitinka	baudžiamajame	įstatyme	nustatytos	nusikalstamos	
veikos	požymius.	Siekiant	išspręsti	šią	problemą	neregistruotą	nusikalstamų	
veikų	 dalį	 siūloma	 vadinti	 „socialiai suvoktu, bet neužregistruotu 
nusikalstamumu“76.	 „Iš tikrųjų mintyse šiuo atveju turime socialiai nepa-
geidaujamą elgesį, kurio dalis tampa nusikalstamomis veikomis (persekio-
jama baudžiamąja tvarka), o kita – ne, t. y., taip ir lieka „tik“ socialiai 
nepageidaujamu elgesiu, bet ne „nusikalstamumu“ ar „nusikalstamomis 
veikomis“77.

Kita	 vertus,	 egzistuoja	 ir	 socialinio	 apibrėžtumo	 problema	 –	 ar	 visos	
veikos,	 gyventojų	 nuomone,	 turinčios	 išorinius	 nusikalstamos	 veikos	 požy-
mius,	yra	nusikalstamos?	Pavyzdžiui,	vaikas	iš	tėvų	piniginės	slapta	pasiėmė	
pinigų.	Paprastai	tokią	veiką	dauguma	gyventojų	nėra	linkę	laikyti	nusikals-
tama	veika.	Atkreiptinas	dėmesys,	kad	pagal	baudžiamojo	 įstatymo	nuosta-
tas	asmuo	gali	būti	atleistas	nuo	baudžiamosios	atsakomybės,	jeigu	jo	veika	
pripažįstama	mažareikšme.	Socialinis	veikos	žalingumo	(pavojingumo)	įver-
tinimas	gali	 būti	 dar	 labiau	 sąlyginis	 ir	 priklausomas	nuo	konkrečios	 situa-
cijos	 ir	 aplinkybių.	 Jei	 nukentėjęs	 asmuo	 nesikreipia	 į	 policiją	 dėl	 to,	 kad	
veika	 buvo	 nelabai	 svarbus	 įvykis,	 ar	 tokia	 veika	 turėtų	 būti	 laikoma	nusi-
kalstama?	 Taigi,	 socialinės	 apibrėžties	 atveju	 dar	 sunkiau	 atriboti	 socia	liai	
suvoktą,	bet	neregistruotą	nusikalstamą	veiką	–	nustatyti	latentinio	nusikals-
tamumo	 ribas	 ir	mastus,	 nes	 nėra	 aiškios	 ribos	 tarp	 nusikalstamumo	 ir	 so-
cialinių	 deviacijų	 formų.	 Juo	 labiau	 kad	 ši	 riba	 politiniais	 sprendimais	 ir	
administraciniais	 veiksmais	 gali	 būti	 lengvai	 keičiama.	 Kaip	 nurodo	 Alek-
sandras Dobryninas	„	<...>	daroma prielaida, kad nusikaltimai – tai objek-
tyvus socialinio gyvenimo faktas, o jų neregistravimas yra neišvengiama 
netobulos baudžiamosios justicijos sistemos subjektyvi paklaida. Įvertinus 

75 Криминология.	 под	 ред.	 в.	 Н.	 Кудрявцева,	 в.	 Е.	 Эминова.	 Москва:	 Юристъ,	
1998,	c.	121.

76 Sakalauskas G.	 Įvadas	į	empirinę	kriminologiją.	Metodinė	priemonė.	Vilnius:	Eugri-
mas,	2007,	p.	49.

77 Ten	pat.

šią paklaidą, galima būtų susidaryti bendrą kriminogeninės situacijos 
vaizdą“78.

Latentinį	nusikalstamumą	lengviau	apibūdinti	vardijant	nusikalstamų	vei-
kų	 neįtraukimo	 į	 oficialiąją	 statistiką	 priežastis.	 Pagal	 šias	 priežastis	 laten-
tinis	nusikalstamumas	skirstomas	į	tris	rūšis:	natūralus,	ribinis	ir	dirbtinis. 
Latentinį	 nusikalstamumą	 iš	 esmės	 lemia	 dvi	 priežastys:	 nuo	 nusikalstamų	
veikų	 nukentėję	 arba	 kiti	 asmenys,	 kurie	 sužino	 apie	 nusikalstamą	 veiką,	
nepraneša	 policijai,	 o	 pati	 policija	 dėl	 įvairių	 priežasčių	 neregistruoja	 jai	
praneštų	nusikalstamo	elgesio	 atvejų.

Apibendrinant	 skirtingą	 kriminologinę	 literatūrą,	 galima	 išvardyti	 šias	
priežastis,	 dėl	 kurių	 asmenys	 gali	 nepranešti	 apie	 nusikalstamą	 veiką	
policijai:

Pirma,	 auka	gali	nežinoti,	kad	 ji	 tapo	nusikaltimo	auka.	Pavyzdžiui,	 as-
muo	 nėra	 tikras,	 ar	 jam	 priklausantį	 daiktą	 jis	 pametė,	 ar	 tą	 daiktą	 iš	 jo	
pavogė.	 Kitas	 dažnas	 atvejis	 –	 asmuo	 gali	 nepastebėti,	 kad	 daiktai	 dingo.	
Sukčiavimo	atvejais	 auka	gali	nesuvokti,	 kad	 jis	 tapo	nusikalstamos	veikos	
auka,	 ir	 pan.

Antra,	 auka	neidentifikuoja	 savęs	kaip	 aukos	–	 taip	dažnai	gali	 atsitikti,	
jeigu	 aukos	 ir	 kaltininko	 interesai	 sutampa.79

Trečią	 grupę	 sudaro	 atvejai,	 kai	 asmuo	 nusprendžia	 nepranešti	 policijai	
apie	nusikalstamą	veiką,	 nors	 suvokia,	 kad	 tapo	nusikalstamos	veikos	 auka	
ir	jaučiasi	nukentėjęs.	Asmenys	gali	nuspręsti	nepranešti,	jeigu,	jų	nuomone,	
nusikalstama	 veika	 jiems	 yra	 ne	 itin	 reikšminga,	 bijoti	 viešumo,	 išsigąsti	
arba	problemą	 spręsti	 kitaip	 (be	 teisėsaugos).	Taip	pat	 dažnai	 į	 policiją	 ne-
sikreipiama	dėl	nepasitikėjimo	 ja	 arba	netikėjimo	efektyvia	veikla	–	mano-
ma,	kad	policija	vis	 tiek	nieko	nedarys	arba	nepajėgs	ką	nors	padaryti	 (po-
licija	yra	per	daug	užsiėmusi,	nėra	akivaizdžių	įrodymų	ar	dėl	kitų	aplinky-
bių	 tikimybė,	 kad	nusikalstama	veika	bus	 ištirta,	 yra	 labai	maža	 ir	 pan.).

Atkreiptinas	 dėmesys,	 kad	 dalį	 nusikalstamų	 veikų	 (pvz.,	 susijusių	 su	
narkotikais,	 korupcija,	finansais	 ir	 pan.)	 galima	užfiksuoti	 tik	organizuojant	
intensyvią	 formalią	 kontrolę	 ar	 priežiūrą,	 patikrinimą,	 vykdant	 operatyvinę	
veiklą	 ir	 pan.	

78 Dobryninas A., Gaidys V.	Ar	saugi	Lietuvos	visuomenė?	Lietuvos	gyventojų	viktimi-
zacijos	 patirtis	 ir	 požiūris	 į	 baudžiamąją	 justiciją	 bei	 visuomenės	 saugumą.	Vilnius,	
2004,	p.	8.

79 Newburn T.	Criminology.	2007,	p.	56.
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Kita	 nusikalstamų	 veikų	 neįtraukimo	 į	 oficialiosios	 statistikos	 registrą	
priežasčių	 grupė	 susijusi	 su	 atvejais,	 kai	 policijai	 apie	 nusikalstamą	 veiką	
žinoma,	 tačiau	ji	 jos	neregistruoja.	Atsižvelgdami	į	 tai,	kai	kurie	kriminolo-
gai	latentinį	nusikalstamumą	skirsto	į:	paslėptas	nusikalstamas	veikas	ir	sle-
piamas	 nusikalstamas	 veikas.80	 Slepiama	 nusikalstamumo	 dalis	 –	 tai	 tyčia	
ar	netyčia	neregistruotos	nusikalstamos	veikos,	apie	kurias	žinoma	policijai.	
Netyčinius	nusikalstamų	veikų	neregistravimo	atvejus	gali	lemti	profesiona-
lumo	 trūkumas	 (pvz.,	 neteisingas	 teisės	 normų	 taikymas)	 ar	 registravimo,	
statistikos	 vedimo	 procedūrų	 reglamentavimo	 klaidos,	 aplaidumas	 atliekant	
pareigas,	 žmogiškųjų	 išteklių	 trūkumas	 ir	 panašiai.81	Dėl	minėtų	 priežasčių	
neregistruotų	 nusikalstamų	 veikų	 dalis	 vadinama	 ribiniu latentiniu nusi-
kalstamumu82.	 Tai	 –	 visuma	 atvejų,	 kai	 žinomos	 policijai	 nusikalstamos	
veikos	neregistruojamos	dėl	 klaidos,	 padarytos	 vertinant	 veiką.

Atskirai	 išskirtini	 atvejai,	kai	policija	 tyčia	neregistruoja	dalies	 jai	 žino-
mų	 atvejų,	 kurių	 visuma	 vadinama	 dirbtiniu	 latentiniu	 nusikalstamumu.	
Kriminologinėje	 literatūroje	 išskiriamos	šios	pagrindinės	dirbtinio	latentinio	
nusikalstamumo	priežastys:	menka	tikimybė	ištirti	nusikalstamą	veiką,	siekis	
optimizuoti	 veiklą	 ir	 geriau	 paskirstyti	 darbo	 krūvį,	 žmogiškųjų	 išteklių	 ri-
botumas,	 siekis	 gerinti	 darbo	 rodiklius	 ir	 panašiai.	 Kai	 kur	 išskiriamos	 ir	
tokios	priežastys	kaip	„subjektyvus neigiamas aukos vertinimas (antipatija), 
nuvertinimas realios žalos, laiko stoka, prastos techninės sąlygos“83,	 „pa-
žeisti visuomeniniai santykiai yra jau atkurti kitu būdu, ir nėra būtinybės 
pradėti baudžiamosios bylos“84.	 Jungtinėje	 Karalystėje	 vykdomų	 policijos	
veiklos	 audito	 rezultatai	 rodo,	 kad	 policija	 registruoja	 vidutiniškai	 tik	 apie	
70	 proc.	 jai	 žinomų	 įvykių.	 Lietuvoje,	 kiek	 žinoma	 šio	 leidinio	 autoriams,	
tokių	 tyrimų	 atlikta	 nebuvo.

Atkirai	 paminėtina	 kita	 latentinio	 nusikalstamumo	 rūšis,	 vadinama	dvi-
gubu	ar	absoliučiu	latentiškumu,	kurį	sudaro	„nusikalstamos veikos, kurios 
netampa žinomomis ne tik teisėsaugai, bet ir latentinio nusikalstamumo 
tyrėjams“85.	Oficialiajai	statistikai	neatspindint	tikrųjų	nusikalstamumo	mas-

80 Криминология.	под	ред.	А.	И.	Долговой.	Москва:	Норма,	2002,	с.	135.
81 Ten	pat,	c.	136.
82 Bluvšteinas J. (ats.	red.).	Kriminologija.	1994,	p.	43.
83 Sakalauskas G.	 Įvadas	į	empirinę	kriminologiją.	Metodinė	priemonė.	Vilnius:	Eugri-

mas,	2007,	p.	52.
84 Newburn T.	Criminology.	2007,	p.	58.
85 Sakalauskas G.	 Įvadas	į	empirinę	kriminologiją.	Metodinė	priemonė.	Vilnius:	Eugri-

mas,	2007,	p.	52–53.

tų,	bandoma	juos	nustatyti	pasitelkiant	kitus	nusikalstamumo	fiksavimo	me-
todus.	Tačiau	 ir	 šių	metodų	 taikymas	 lemia	 atitinkamas	 paklaidas	 arba	 ne-
apima	visų	atvejų.	Nusikalstamumo	dalis,	kuri	nėra	fiksuojama	 ir	 latentinio	
nusikalstamumo	 tyrimų	 atvejais,	 sudaro	 dvigubą	 latentiškumo	 dalį,	 o	 jos	
priežastis	–	 tyrimo	metodų	taikymo	ribotumas.	Išskiriamos	šios	pagrindinės	
dvigubo	 latentiškumo	priežastys:

•	 „faktiškai neįmanoma ištirti atskirų socialinių grupių ar asmenų <...> 
pvz. benamiai, beraščiai, prostitutės, kaliniai, kariai, asmenys su pro-
tine ar psichine negalia, maži vaikai, seni žmonės, aukščiausieji vals-
tybės pareigūnai, tarnautojai, politikai, verslininkai ir pan.;

•	 latentinių nusikalstamų veikų tyrimai neduoda išsamesnės informaci-
jos apie nusikalstamas veikas, kurias kaltininkas arba auka dėl vienos 
ar kitos priežasties linkę nuslėpti (meluoja) (pvz., dėl gėdos, nepasi-
tikėjimo, intymumo, baimės ir pan.) arba sąžiningai klysta (neprisi-
mena, nežino, ar tai buvo nusikalstama veika, ar šiaip nelaimingas 
atsitikimas, įvykis, tam tikrų veiksmų nevertina kaip nusikalstamų, 
nors jie objektyviai tokie buvo ar atvirkščiai ir pan.).“86

Latentinis	nusikalstamumas	gali	būti	tiriamas,	jo	mastus	gali	būti	bando-
ma	matuoti	 skirtingais	 būdais.	Dažniausias	 jų	 yra	viktimologiniai tyrimai,	
kurių	metu	gyventojams	ar	namų	ūkių	nariams	pateikiami	klausimai	apie	jų	
viktimizacinę	 patirtį.	 Viktimologiniai	 tyrimai	 pirmiausia	 buvo	 atlikti	 JAV	
1960	m.	 –	 kai	 siekta	 tiksliau	 nustatyti	 nusikalstamumo	mastus	 bei	 tenden-
cijas.	Įvairiais	klausimais	buvo	stengiamasi	išsiaiškinti	praėjusių	metų	namų	
ūkio	 narių	 viktimizacinę	 patirtį	 (apklausta	 10	 000	 respondentų).87	 1972	m.	
pradėtas	 vykdyti	 periodinis	 Nacionalinis	 viktimizacijos	 tyrimas	 (National 
Crime Victimization Survey)	 atliekamas	 du	 kartus	 per	 metus.	Apklausiama	
49	 000	 namų	ūkių,	 t.	 y.	 apie	 100	 000	 gyventojų.	 Šių	 reguliarių	 tyrimų	 pa-
grindu	sukurta	nusikalstamumo	duomenų	bazė,	naudojama	kartu	su	policijos	
registravimo	metu	parengta	 statistika.

Jungtinėje	Karalystėje	 pirmasis	 viktimologinis	 tyrimas	 atliktas	 1972	m.,	
po	 kelerių	 metų	 organizuoti	 periodiniai	 reguliarūs	 viktimologiniai	 tyrimai.	
Vėliau	 nacionalinius	 tyrimus	 imta	 vykdyti	 įvairiose	 valstybėse	 ir	 jie	 tapo	
svarbia	 statistikos	 bazės,	 kuria	 remiantis	 įvertinami	nusikalstamumo	mastai	

86 Ten	pat,	p.	53.
87 Newburn T.	Criminology.	2007,	p.	61.
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III.1. Latentinio nusikalstamumo samprata, 

pagrindiniai rodikliai ir šaltiniai

ir	 tendencijos,	dalimi:	 jie	organizuojami	Airijoje,	Estijoje,	Graikijoje,	 Islan-
dijoje,	 Italijoje,	 Švedijoje,	 Vengrijoje,	 Vokietijoje	 ir	 kitose	 šalyse.	 Kai	 ku-
riose	valstybėse	jie	atliekami	reguliariai.	Be	nacionalinių	tyrimų,	organizuo-
jami	 ir	 tarptautiniai	 tyrimai,	kuriais	 siekiama	palyginti	duomenis	 apie	nusi-
kalstamumą	tarptautiniu	lygiu:	Tarptautinis	nusikaltimo	aukų	tyrimas	(ICVS),	
Europos	nusikaltimo	 aukų	 tyrimas	 (EUCVS),	 komercinės	 viktimizacijos	 ty-
rimai	 (Commercial Victimization Survey).	 Šie	 tyrimai	 skiriasi	 ne	 tik	 savo	
mastais	 ar	 regioniniu	 pobūdžiu,	 bet	 ir	 turiniu:	 tiriama	 respondentų	 viktimi-
zacinė	patirtis	nuo	visų	nusikaltimų	arba	nuo	 tam	tikrų	grupių,	apklausiami	
tik	 tam	 tikrų	 socialinių	 grupių	 atstovai,	 taikomi	 skirtingi	 tyrimo	 metodai	
(pvz.,	 apklausiami	namų	ūkiai	 arba	pavieniai	 asmenys)	 ir	 pan.

Lietuvoje	viktimologiniai	 tyrimai,	kaip	 tarptautinio	nusikaltimų	aukų	 ty-
rimo	dalis	(ICVS),	pradėti	vykdyti	1997	m.	Be	to,	pradėti	pirmieji	 tiksliniai	
tyrimai	 –	 1998	m.	 atliktas	 viktimologinis	 tyrimas	 „Smurtas	 prieš	moteris“,	
taip	pat	sociologinis	tyrimas	„Vaikų	patiriamas	smurtas“.	Vėliau	atlikti	įvai-
raus	 pobūdžio	 ir	 masto	 tyrimai.	 Kai	 kurie	 tyrimai,	 pavyzdžiui,	 tarptautinis	
viktimologinis	 tyrimas	bei	vietiniai	viktimologiniai	 tyrimai,	 atliekami	 regu-
liariai.	Tyrimą	„Lietuvos	gyventojų	faktinė	nusikalstamų	veikų	patirtis“	nuo	
2005	m.	kasmet	organizuoja	Nusikalstamumo	prevencijos	Lietuvoje	centras88,	
o	„Lietuvos	gyventojų	apklausą	apie	policiją“	nuo	2004	m.	kiekvienais	me-
tais	užsako	Policijos	departamentas	prie	Lietuvos	Respublikos	vidaus	reika-
lų	ministerijos.

Nors	viktimologiniai	tyrimai	tapo	labai	svarbiu	instrumentu,	siekiant	įver-
tinti	 tikruosius	 nusikalstamumo	 mastus,	 ir	 padeda	 kaupti	 duomenis	 nepri-
klausomai	nuo	gyventojų	pasitikėjimo	policija	 ar	nusikalstamų	veikų	 regis-
travimo	 pažangos	 spragų,	 tačiau	 jie	 taip	 pat	 objektyviai	 neparodo	 tikrosios	
nusikalstamumo	padėties.	Pirmiausia	viktimologiniai	tyrimai	apima	ne	visas	
nusikalstamumo	dalis:	 paprastai	neapima	organizuoto	nusikalstamumo,	kitų	
nusikaltimų,	 kurių	 aukos	 tiksliai	 nustatyti	 negalima	 (nusikaltimų	 finansų	
sistemai,	ekonomikai	ir	verslo	tvarkai,	teisingumui,	valdymo	tvarkai	ir	pan.).	
Kita	 pagrindinė	 viktimologinių	 tyrimų	 rezultatų	 vertinimo	 problemų	 grupė	
susijusi	 su	 tuo,	 kad	 gaunamos	 informacijos	 objektyvumas	 labai	 priklauso	
nuo	respondento	subjektyvių	atsakymų:	respondentai	gali	nenorėti	atskleisti	
informacijos,	ne	viską	atsiminti,	jeigu	nusikalstamų	veikų	auka	respondentas	

88 Plačiau	apie	Lietuvoje	vykdomus	viktimologinius	tyrimus	žr.:	Uscila R. Viktimologi-
jos	pagrindai.	Vilnius,	2005.

tampa	 gana	 dažnai,	 jis	 gali	 nejučiomis	 padidinti	 įvykių	 skaičių,	 galiausiai	
duomenys	 priklauso	 nuo	 respondento	 pasiryžimo	 nuoširdžiai	 ir	 kruopščiai	
atsakinėti	 į	pateikiamus	klausimus.	Be	minėtų	trūkumų,	Rokas Uscila	nuro-
do,	kad	viktimologiniai	 tyrimai,	kurių	metu	tiriama	nusikalstamumo	padėtis	
Lietuvoje,	pasižymi	dar	vienu	dideliu	trūkumu	–	metodologine	įvairove,	dėl	
kurios	dažniausiai	neįmanoma	palyginti	atskirų	tyrimų	rezultatų	–	jie	skiria-
si	apimtimi,	respondentų	kategorijomis,	užduodamų	klausimų	suformulavimo	
būdais	 ir	pan.	Kartu	tai	kvestionuoja	atliekamų	tyrimų	metodologijos	 tinka-
mumą	padėčiai	Lietuvoje	įvertinti	–	„egzistuoja primityvus modelis – tyrimas 
inicijuojamas iš šalies, atsiunčiamos anketos, samdoma organizacija, kuri 
atlieka apklausas, nelabai suvokdama, ką ir kaip daro, vėliau pateikiamos 
ataskaitos, kurios neva atspindi tikrąją padėtį“89.

Be	viktimologinių	 tyrimų,	gauti	 informacijos	apie	 tam	 tikrus	nusikalsta-
mumo	aspektus	padeda	tyrimai,	pagrįsti	pranešimo	apie	save	(self reporting) 
metodu.	 Jo	metu	apklausiami	asmenys	prašomi	prisiminti	 ir	pasakyti,	ar	 jie	
patys	yra	darę	nusikalstamą	veiką	 ir	kiek	kartų.	Taip	galima	 įvertinti	padėtį	
kaltininko	akimis.	Šis	tyrimo	būdas	dažniausiai	naudojamas	toms	socialinėms	
grupėms,	kurių	narių	delinkventinis	elgesys	kitais	metodais	ar	būdais	nelabai	
gali	būti	 tiriamas	ar	fiksuojamas.	Pavyzdžiui,	„tokios apklausos – kone vie-
nintelė priemonė, leidžianti gauti informaciją apie delinkventinį jaunimo el-
gesį, nes nėra nei būdų, nei galimybių vykdyti nuolatinę jaunų žmonių elgesio 
stebėseną“90.	Šis	tyrimo	metodas	pradėtas	taikyti	1940	m.	JAV91.	Dažniausiai	
jis	buvo	taikytas	pasikartojančio,	bet	oficialiai	retai	fiksuojamo	delinkventinio	
elgesio	(vairuojama	be	teisių,	vartojamas	alkoholis	ir	narkotikai	ir	pan.)	jau-
nimo	nusikalstamumui	tirti,	siekiant	nustatyti	tam	tikrus	statistiškai	pagrįstus	
delinkventinio	elgesio	ir	kitų	socialinių	veiksnių	(šeimos	tarpusavio	santykių,	
socialinės	klasės	ir	pan.)	priklausomybės	ryšius.	1970	m.	pradėtas	longitudi-
nis	minėtu	 tyrimo	 būdu	 pagrįstas	Nacionalinis	 Jaunimo	 tyrimas	 (National 
Youth Survey).	1980–1990	m.	šis	tyrimo	būdas	tapo	ypač	populiarus	Jungti-
nėje	Karalystėje,	2003	m.	pradėtas	nacionalinis	longitudinis	nusikalstamumo	
tyrimas	(Offending, Crime and Justine Survey, OCJS).92

89 Ten	pat.
90 Justickaja S., Ūselė L., Kalpokas V.	 13–15	metų	 amžiaus	moksleivių	 delinkventinis	

elgesys	ir	viktimizacija	Lietuvoje	//	Teisės	problemos,	2008,	Nr.	4,	p.	67–108	(klaidos	
ištaisymas:	Teisės	problemos,	2009,	Nr.	1,	p.	123).

91 Newburn T.	Criminology.	2007,	p.	77.
92 Ten	pat.
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Lietuvoje	 taip	 pat	 vykdomi	 tyrimai	 taikant	 šį	metodą	 –	mūsų	 šalis	 įsi-
traukė	 į	Tarptautinio	 jaunimo	delinkventinio	elgesio,	nuostatų	 ir	viktimiza-
cijos	 (International Self-Report Delinquency Study (ISRD))	 tyrimo	 antrąjį	
etapą93.

Naudoti	minėto	 tyrimo	būdą	galima	 taip	pat	 ribotai,	o	 tyrimo	 rezultatai	
turi	 būti	 vertinami	 atsižvelgiant	 į	 galimas	 metodologines	 paklaidas.	 Dau-
giausia	kyla	problemų,	susijusių	su	surinktų	duomenų	patikimumu,	dėl	res-
pondentų	noro	 ir	galimybių	pateikti	 tikslius	atsakymus.	Dažnai	 responden-
tai	 neatsimena	 ar	 tiesiog	 nenori	 atskleisti	 padarę	 tam	 tikras	 veikas,	 kartais	
„gali pasitaikyti ir priešingų atvejų, kai dėl vienų ar kitų priežasčių res-
pondentai praneša apie delinkventinio elgesio atvejus, kurių iš tiesų 
nebuvo“94,	 tiriant	 įvairias,	 ypač	 smulkias,	 delinkventinio	 elgesio	 apraiškas	
sunku	 išvengti	 kritikos	 dėl	 klausimų	 suformulavimo,	 delinkventinių	 veikų	
apibrėžimų.

Be	minėtų	tyrimų,	kai	kurią	informaciją	apie	atskiras	nusikalstamų	veikų	
grupes	galima	gauti	 lyginant	 įvairius	kaupiamus	 statistikos	duomenis:

•	 atliekant	tarpusavyje	susijusių	baudžiamosios	statistikos	duomenų	ly-
ginamąją	 analizę;

•	 lyginant	 baudžiamąją	 statistiką	 su	 administracinių	 ir	 drausminių	 pa-
žeidimų	 statistikos	duomenimis;

•	 nagrinėjant	medicinos	įstaigų	duomenis	dėl	medicininės	pagalbos	su-
teikimo	 sveikatos	 sutrikdymo	 atvejais,	 be	 žinios	 dingusių	 ieškomų	
žmonių	 atvejus	 ir	 panašiai.

Informacijos	 apie	 nusikalstamumo	 padėtį	 gali	 suteikti	 ir	 ekspertiniai 
vertinimai,	 lyginamoji	 analizė.	 Dirbtino	 latentiškumo	mastus	 gali	 padėti	
įvertinti	policijos	veiklos	auditas,	gyventojų	skundai,	pareiškimai	ir	laiš-
kai	 teisėsaugos	 institucijoms	 ar	 dėl	 teisėsaugos	 institucijų	 veiksmų	 juos	
nagrinėti	 įgaliotoms	 kitoms	 institucijoms,	 taip	 pat	 dokumentų	 analizė,	
pavyzdžiui,	 lyginant	 ir	 nagrinėjant	 dokumentus	 dėl	 teisėsaugos	 institucijų	
atsisakymo	kelti	baudžiamąsias	bylas,	baudžiamųjų	bylų	nutraukimo	atvejus	
ir	 pan.

93 Pirmasis	šio	tyrimo	etapas	buvo	inicijuotas	dar	1990	m.,	jame	Lietuva	nedalyvavo.
94 Justickaja S., Ūselė L., Kalpokas V.	 13–15	metų	 amžiaus	moksleivių	 delinkventinis	

elgesys	ir	viktimizacija	Lietuvoje	//	Teisės	problemos,	2008,	Nr.	4,	p.	67–108	(klaidos	
ištaisymas:	Teisės	problemos,	2009,	Nr.	1,	p.	123).
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Registruoto	ir	latentinio	nusikalstamumo	santykis	kriminologijoje	dažnai	lygi-
nimas	su	ledkalniu,	kurio	matoma	tik	viršūnė,	o	didžioji	dalis	yra	po	vandeniu.	
Registruotas	nusikalstamumas	–	ledkalnio	viršūnė,	o	latentinis	nusikalstamumas	
sudaro	didžiąją	dalį.	Pavyzdžiui,	2005–2006	m.	britų	nusikalstamumo	tyrimo	
(British Crime Survey)	duomenimis,	policijai	pranešama	tik	apie	40	proc.95 
nusikalstamų	veikų	(tirtos	vagystės	iš	gyvenamosios	patalpos,	transporto	prie-
monių	vagystės	ir	vagystės	iš	jų,	asmeninio	turto	vagystės,	plėšimai,	užpuoli-
mai,	chuliganizmo	atvejai,	užgaulus	elgesys).	Iš	jų	30	proc.96	neregistruojami,	
vadinasi,	į	oficialią	statistiką	neįtraukiama	daugiau	kaip	70	proc.	nusikalstamų	
veikų.	Taigi,	latentinio	nusikalstamumo	mastai	turėtų	būti	daugiau	kaip	5	kartus	
didesni,	nei	registruoja	oficiali	statistika.	Kriminologinėje	literatūroje	taip	pat	
nurodomi	panašūs	skaičiai	apibendrinant,	kad	latentinis	nusikalstamumas	3–5	
ar	net	10	kartų	didesnis	nei	registruotas	nusikalstamumas.

Atskirų	 nusikalstamų	 veikų	 kategorijų	 latentiškumo	 lygis	 labai	 skiriasi.	
Paprastai	 teigiama,	kad	kuo	 sunkesnė	nusikalstama	veika,	 tuo	mažesnis	 jos	
latentiškumas.	 Panašūs	 viktimologinių	 tyrimų	 rezultatai:	 kuo	 sunkesnis	 nu-
sikaltimas,	 tuo	 dažniau	 respondentai	 linkę	 pranešti	 policijai,	 tuo	 dažniau	
policija	 juos	 registruoja.	Pavyzdžiui,	 dažniausiai	 pranešama	apie	 automobi-
lių	vagystes,	vagystes	 iš	gyvenamosios	patalpos,	 taip	pat	policija	 registruo-
ja	 labai	 didelę	 dalį	 jai	 žinomų	 vagysčių	 iš	 gyvenamosios	 patalpos,	 tad	 šių	
veikų	 dirbtinio	 latentiškumo	 mastai	 yra	 mažesni.	 Tačiau	 ši	 tendencija	 ne	
visada	 pasireiškia.	 Dideliu	 latentiškumu	 pasižymi	 ir	 tokios	 nusikalstamų	
veikų	grupės	kaip	nusikaltimai	ekonominei	ir	verslo	tvarkai,	finansų	sistemai,	
valdymo	 tvarkai	 ir	pan.,	 t.	y.	 tos	nusikalstamų	veikų	grupės,	kurios	„...nėra 
vien socialinis reiškinys, veikiau tai baudžiamosios justicijos produktas“97,	
kurios	 nors	 ir	 kelia	 didelę	 grėsmę,	 tačiau	 dažnai	 yra	 administravimo	 nepa-
jėgumo	 spręsti	 ekonomines	 ir	 administracines	 problemas	 kitokiais	 būdais	
padarinys.	Pažymėtina,	jog	ir	sunkiausiais	laikomi	žmogaus	nužudymo	atve-
jai	 dėl	 įvairių	 priežasčių	 yra	 ganėtinai	 latentiški	 (apie	 tai	 žr. šio leidinio 
skyrių apie nužudymus).

95 Newburn T.	Criminology.	2007,	p.	57.
96 Ten	pat,	p.	59.
97 Dobryninas A., Gaidys V.	Ar	saugi	Lietuvos	visuomenė?	Lietuvos	gyventojų	viktimi-

zacijos	 patirtis	 ir	 požiūris	 į	 baudžiamąją	 justiciją	 bei	 visuomenės	 saugumą.	Vilnius,	
2004,	p.	8.
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Latentinio	nusikalstamumo	mastus	tenka	nagrinėti	tik	hipotetiškai,	pateik-
ti	konkrečius	skaičius	problemiška.	Pirmiausiai	dėl	to,	kad,	nusikalstamumas,	
kaip	minėta	 (konstruktyvizmo	požiūriu),	nėra	objektyvus	 socialinio	gyveni-
mo	 faktas.	Kitas	 veiksnys,	 neleidžiantis	 pateikti	 konkrečius	 rodiklius,	 –	 tai	
metodologinės	problemos.	Viktimologinius	tyrimus	atliekantys	kriminologai	
atsisako	nagrinėti	oficialios	nusikaltimų	statistikos	 ir	gyventojų	viktimizaci-
nės	 patirties	 skirtumus.	 Jų	 nuomone,	 tai	 nekorektiška	 vien	 dėl	 to,	 kad	 nėra	
griežtos	 užregistruoto	 nusikaltimo	 ir	 nusikaltimų	 aukų	 atitikties,	mat	 vieno	
nusikaltimo	metu	nebūtinai	nukenčia	 tik	viena	auka,	yra	 labai	daug	nusikal-
timų	be	 tiesioginių	aukų,	o	subjektyvus	 respondentų	vertinimas	ne	visuomet	
atitinka	 formalizuotas	 teisines	normas	 ir	 preziumuojamas	procesinių	 teisinių	
sprendimų	galimybes	(tas	pats	taikytina	ir	pranešimo	apie	save	(self reporting)	
metodui).	Todėl	 įmanoma	 arba	 tiesiog	 stebėti	 latentiškumo	 tendencijas,	 ly-
ginant	viktimizacijos	 lygio	 ir	 registruoto	nusikalstamumo	lygio	kitimą,	arba	
latentiškumo	mastus	 įvertinti	nagrinėjant	atskirus	rodiklius	–	pranešimo	po-
licijai	 apie	 nusikalstamą	 veiką	 lygį,	 policijai	 žinomų	 nusikalstamų	 veikų	
registravimo	 lygį	 ir	 pan.

Kaip	minėta,	Lietuvoje	jau	buvo	organizuota	nemažai	viktimologinių	ty-
rimų,	tačiau	dauguma	jų	buvo	projektinio	pobūdžio,	kai	kurie	tyrimai	daryti	
tik	tam	tikrų	nusikalstamų	veikų	kategorijų,	todėl	remiantis	jų	duomenimis	
sunku	nustatyti	bendrus	latentiškumo	rodiklius.	Paminėtini	šie	tyrimai:	2003	
m.	viktimologinis	tyrimas,	atliktas	vykdant	Jungtinių	Tautų	vystymo	progra-
mą	(toliau	–	JTVP)	„Parama	įgyvendinant	Nacionalinį	žmogaus	teisių	rėmimo	
ir	apsaugos	veiksmų	Lietuvos	Respublikoje	planą“98,	„Lietuvos	gyventojų	
apklausa	apie	policiją“,	kurį	kasmet	nuo	2004	m.	užsako	Policijos	departamen-
tas	prie	Lietuvos	Respublikos	vidaus	reikalų	ministerijos99	ir	viktimologinis	
tyrimas	„Lietuvos	gyventojų	faktinė	nusikalstamų	veikų	patirtis“,	nuo	2005	m.	
kasmet	 vykdomas	Nusikalstamumo	 prevencijos	 Lietuvoje	 centro	 (toliau	 –	
NPLC)100.	Visų	šių	tyrimų	metu	buvo	prašoma	respondentų,	remiantis	savo	
patirtimi,	nurodyti,	ar	jie	tapo	kurios	nors	nusikalstamos	veikos	auka	per	pas-
kutinius	12	mėnesių	(NPLC	tyrime	–	nurodytais	metais).	Atliekant	tarptautinį	

98 Šio	tyrimo	rezultatai	skelbti:	Dobryninas A., Gaidys V.	Ar	saugi	Lietuvos	visuomenė?	
Lietuvos	gyventojų	viktimizacijos	patirtis	ir	požiūris	į	baudžiamąją	justiciją	bei	visuo-
menės	saugumą.	Vilnius,	2004.

99 Su	šių	tyrimų	rezultatais	galima	susipažinti	internetinėje	svetainėje	http://www.polici-
ja.lt/index.php?id=91.

100 Su	šių	tyrimų	rezultatais	galima	susipažinti	internetinėje	svetainėje	http://www.nplc.lt/
lit/lit.htm#tyrimai.

viktimologinį	tyrimą	buvo	tirtas	specializuotos	viktimizacijos	lygis	–	klausta,	
ar	respondentas	tapo	viena	iš	dešimties	nusikalstamų	veikų	(transporto	prie-
monės	vagystės,	vagystės	iš	transporto	priemonės,	vagystės	iš	gyvenamosios	
patalpos	ar	bandymo	pavogti	iš	gyvenamosios	patalpos,	asmeninio	turto	va-
gystės,	plėšimo,	užpuolimo	/	grasinimo,	nusikalstamos	veikos	asmens	seksu-
alinio	apsisprendimo	laisvei	ir	neliečiamumui)	auka.

2 lentelė. Bendras	vienerių	metų	viktimizacijos	 lygis	pagal	Lietuvoje	atlik-
tus viktimologinius tyrimus

Bendras	vienerių	metų	viktimizacijos	 lygis

Tyrimas Lygis 
proc.

Laiko-
tarpis

Tyrimo 
pobūdis

1997	m.	tarptautinio viktimologinio tyrimo 
(namų	ūkio	gyventojų	patirtis) duomenimis 26,9 1996 specializuotas

2003	m.	viktimologinio tyrimo	pagal	JTVP	
programą	(asmeninė	patirtis)	duomenimis 12 2002–2003 bendrasis

2004	m.	Policijos departamento	užsakyto	vikti-
mologinio	tyrimo	„Lietuvos	gyventojų	apklausa	
apie	policiją“	(asmeninė	patirtis)	duomenimis

16 2003–2004 bendrasis

2005	m.	tarptautinio viktimologinio tyrimo 
(namų	ūkio	gyventojų	patirtis)	duomenimis 18,35 2004 specializuotas

2005	m.	NPLC	viktimologinio	tyrimo	„Lietuvos	
gyventojų	faktinė	nusikalstamų	veikų	patirtis“	
(asmeninė	patirtis)	duomenimis

15,8 2004 bendrasis

2005	m.	Policijos departamento	užsakyto	vikti-
mologinio	tyrimo	„Lietuvos	gyventojų	apklausa	
apie	policiją“	(asmeninė	patirtis)	duomenimis

14 2004–2005 bendrasis

2006	m.	NPLC	viktimologinio	tyrimo	„Lietuvos	
gyventojų	faktinė	nusikalstamų	veikų	patirtis“	
(asmeninė	patirtis)	duomenimis

18,6 2005 bendrasis

2006	m.	Policijos departamento	užsakyto	vikti-
mologinio	tyrimo	„Lietuvos	gyventojų	apklausa	
apie	policiją“	(asmeninė	patirtis)	duomenimis

13 2005–2006 bendrasis

2007	m.	NPLC	viktimologinio	tyrimo	„Lietuvos	
gyventojų	faktinė	nusikalstamų	veikų	patirtis“	
(asmeninė	patirtis)	duomenimis

14,7 2006 bendrasis
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Bendras	vienerių	metų	viktimizacijos	 lygis

Tyrimas Lygis 
proc.

Laiko-
tarpis

Tyrimo 
pobūdis

2007	m.	Policijos departamento	užsakyto	vikti-
mologinio	tyrimo	„Lietuvos	gyventojų	apklausa	
apie	policiją“	(asmeninė	patirtis)	duomenimis

10 2006–2007 bendrasis

2008	m.	Policijos departamento	užsakyto	vikti-
mologinio	tyrimo	„Lietuvos	gyventojų	apklausa	
apie	policiją“	(asmeninė	patirtis)	duomenimis

11 2007–2008 bendrasis

2008	m.	NPLC	viktimologinio	tyrimo	„Lietuvos	
gyventojų	faktinė	nusikalstamų	veikų	patirtis“	
(asmeninė	patirtis)	duomenimis

60* 2007 bendrasis

2009	m.	Policijos departamento	užsakyto	vikti-
mologinio	tyrimo	„Lietuvos	gyventojų	apklausa	
apie	policiją“	(asmeninė	patirtis)	duomenimis

9 2008–2009 bendrasis

2010	m.	Policijos departamento	užsakyto	vikti-
mologinio	tyrimo	„Lietuvos	gyventojų	apklausa	
apie	policiją“	(asmeninė	patirtis)	duomenimis

9 2009–2010 bendrasis

*	2008	m.	buvo	šiek	tiek	patobulinta	tyrimo	metodika	ir	pateikti	konkretūs	klausimai,	susiję	
su	Baudžiamuoju	kodeksu101.	Šis	skaičius	gerokai	skiriasi	nuo	kitų	tyrimų	rezultatų,	todėl	
čia	pateikiamas,	tačiau	plačiau	nekomentuojamas	dėl	skirtingos	tyrimo	metodikos.

Kaip	matyti	2 lentelėje,	iki	šiol	Lietuvoje	atliktų	skirtingų	viktimologinių	
tyrimų	rezultatai	rodo	iš	dalies	skirtingą	viktimizacijos	lygį,	be	to,	pastebimos	
iš	dalies	skirtingos	 tendencijos.	Policijos	departamento	užsakomų	viktimolo-
ginių	tyrimų	duomenimis,	viktimizacijos	lygis	per	2004–2010	m.	sumažėjo	
nuo	16	proc.	 iki	9–11	proc.	 (t.	y.	maždaug	 trečdaliu).	Pažymėtina,	kad	per	
2004–2007	 m.	 laikotarpį	 registruotas	 nusikalstamumas	 sumažėjo	 21	 proc.	
(t.	 y.	 penktadaliu),	 o	 per	 2004–2009	m.	 laikotarpį	 –	 11	 proc.,	 taigi	 galima	
manyti,	 jog	 nusikalstamo	 elgesio	 atvejų	 išties	mažėja102.

Iš	 NPLC	 reguliariai	 vykdomo	 tyrimo	 rezultatų	 tokios	 akivaizdžios	 ten-
dencijos	nematyti,	nors	2007	m.,	palyginti	 su	2006	m.,	viktimizacija	 suma-

101 Plačiau	žr.:	Uscila R. Viktimologiniai	tyrimai	Lietuvoje.	Viktimizacijos	patirtis	Lietu-
voje	2007	metais	//	Teisės	problemos,	2008,	Nr.	3,	p.	112–125.

102 Čia	 atskirai	 reikėtų	 išskirti	 2009	m.	 ir	 vėlesnes	 tendencijas,	 kurios	 dėl	 pasikeitusios	
ekonominės	padėties	hipotetiškai	gali	būti	kitokios	nei	2004–2008	m.	Tai	–	įdomus	ir	
svarbus	tolesnės	latentinio	nusikalstamumo	raidos	analizės	objektas.

žėjo	 4	 proc.	 (nuo	 18,6	 proc.	 iki	 14,7	 proc.),	 o	 remiantis	 2005	 m.	 tyrimo	
duomenimis	 ji	 buvo	 15,8	 proc.	 Pažymėtinas	 svarbus	 metodinis	 skirtumas:	
Policijos	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	vidaus	reikalų	ministerijos	
užsakomuose	 tyrimuose	apklausiami	asmenys	nuo	18	metų,	o	NPLC	–	nuo	
15	metų.	15–17	metų	amžiaus	grupė	Lietuvos	visuomenėje	sudaro	maždaug	
4,5	 proc.	 ir	 pasižymi	 didesne	 viktimizacijos	 patirtimi,	 todėl	 tokie	 rezultatų	
skirtumai	 gali	 atsirasti	 vien	 dėl	 skirtingos	metodikos,	 nes	 NPLC	 atliekami	
tyrimai	apima	didesnę	respondentų	grupę.	Suprantama,	visų	šių	tyrimų	metu	
neapklausiami	mažesni	(nei	18	ar	atitinkamai	15	m.)	vaikai,	o	 tai	(Policijos	
departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	vidaus	reikalų	ministerijos	užsako-
muose	tyrimuose)	eliminuoja	net	20	proc.	Lietuvos	gyventojų	viktimizacinę	
patirtį,	 kuri	 turbūt	 yra	 netgi	 didesnė	nei	 kitos	 visuomenės	dalies103.

Tam	 tikrą	 atskirų	 nusikalstamų	 veikų	 grupių	 mažėjimo	 tendenciją	 rodo	
ir	 tarptautinio	 viktimologinio	 tyrimo	 duomenys104.	Apibendrinant	 galima	
teigti,	 jog	 nuo	 2005	m.	 iki	 2009	m.	 realių	 (t.	 y.	 ne	 vien	 registruotų)	 nusi-
kalstamo	elgesio	atvejų	mažėjo.	Svarbu	pažymėti	ir	tai,	kad	2008	m.	NPLC	
atliktas	 tyrimas,	 kurio	 metu	 net	 60	 proc.	 respondentų	 teigė	 nukentėję	 nuo	
nusikalstamų	 veikų,	 iškelia	 svarbių	 šių	 tyrimų	 metodologijos	 klausimų,	 į	
kuriuos	 reikėtų	 atsakyti	 vėlesniuose	 tyrimuose.

Kitas	svarbus	aspektas	yra	gyventojų	kreipimosi	į	teisėsaugos	instituci-
jas,	nutikus	nusikalstamam	įvykiui,	dažnumas	ir	tendencijos.	Policijos	de-
partamento	užsakomų	viktimologinių	tyrimų	duomenimis,	2004–2007	m.	šiek	
tiek	daugiau	nei	pusė	nukentėjusiųjų	kreipdavosi	į	policiją	visais	atvejais,	
kai	nukentėdavo	nuo	nusikalstamo	įvykio	(52–54	proc.),	2008	m.	šis	skaičius	
padidėjo	iki	60	proc.,	o	2009	m.	jis	vėl	buvo	52	proc.105.	Tačiau	kartu	pa-
daugėjo	nukentėjusiųjų,	kurie	 iš	viso	nė	karto	nesikreipė	 į	policiją	–	nuo																	
27	proc.	2004	m.	iki	38	proc.	2007	m.,	o	2008	m.	ir	2009	m.	šis	skaičius	
sumažėjo	atitinkamai	iki	32	proc.	ir	33	proc.,	bet	vis	tiek	buvo	didesnis	nei	
2004–2005	m.

103 Pavyzdžiui,	nagrinėjant	13–15	metų	moksleivių	viktimizacijos	patirtį	buvo	nustatyta,	
kad	pastaraisiais	metais	nuo	nusikalstamų	veikų	buvo	nukentėję	net	30	proc.	šio	am-
žiaus	moksleivių.	Plačiau	žr.:	Justickaja S., Ūselė L., Kalpokas V.	13–15	metų	amžiaus	
moksleivių	delinkventinis	elgesys	ir	viktimizacija	Lietuvoje	//	Teisės	problemos,	2008,	
Nr.	4,	p.	67–108	(klaidos	ištaisymas:	Teisės	problemos,	2009,	Nr.	1,	p.	123).

104 Plačiau	žr.:	Gečėnienė S., Kalpokas V., Malinauskaitė J., Mališauskaitė-Simanaitie-
nė S., Matijaškaitė A.	 Tarptautinis	 nusikaltimų	 aukų	 tyrimas	 Lietuvoje.	 Baigiamoji	
ataskaita.	Vilnius:	Teisės	institutas,	2007.

105 Lietuvos	gyventojų	apklausos	apie	policiją.	http://www.policija.lt/index.php?id=91
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7 pav. Pranešimai	 apie	 vagystę	 iš	 gyvenamųjų	patalpų	Europos	 šalyse106

NPLC	 atliekamų	 tyrimų	 duomenys	 šiuo	 požiūriu	 nevienareikšmiai:																		
2007	m.	į	teisėsaugos	institucijas	dėl	patirto	nusikalstamo	elgesio	teigė	kreipęsi	
tik	11	proc.	 respondentų,	nors	2006	m.	 tokių	buvo	63,5	proc.	Šie	 skirtumai	
turbūt	sietini	su	gerokai	padidėjusiu	viktimizacijos	lygiu:	kaip	matyti	iš	2008	m.	

106 Gečėnienė S., Kalpokas V., Malinauskaitė J., Mališauskaitė-Simanaitienė S., Matijaš-
kaitė A.	 Tarptautinis	 nusikaltimų	 aukų	 tyrimas	 Lietuvoje.	 Baigiamoji	 ataskaita.	Vil-
nius:	Teisės	institutas,	2007.

NPLC	tyrimo	apibendrinimo,	jis	labai	padidėjo	dėl	aiškiai	suformuluotos	vie-
šosios	tvarkos	pažeidimo	–	nusikalstamos	veikos,	nuo	kurios	jautėsi	nukentė-
ję	net	75	proc.	visų	nukentėjusiųjų	respondentų.	Kadangi	didžioji	jų	dalis	į	
teisėsaugą	nesikreipė,	labai	padidėjo	ir	bendra	nesikreipusiųjų	dalis.107

Kai	 kuriuos	 duomenis	 galima	 palyginti	 ir	 Europos	mastu.	 2005	m.	 EU	
ICS	 tyrimo	 duomenimis,	 iš	 jame	 dalyvavusių	 šalių	 žemesnis	 nei	 Lietuvoje	
pranešimų	 apie	 vagystę	 iš	 gyvenamųjų	 patalpų	 policijai	 lygis	 buvo	 tik	 Es-
tijoje,	 panašus	–	Portugalijoje	 (žr.	7 pav.).

Įdomu,	 kad,	 ICVS	 duomenimis,	 kai	 kuriose	 Vakarų	 šalyse	 pranešimų	
policijai	 lygis	mažėja,	 pavyzdžiui,	Anglijoje	 ir	Velse,	 Prancūzijoje	 (mažėjo	
1989–2000	m.),	Nyderlanduose	(1992–2005	m.),	Škotijoje,	Šveicarijoje,	Bel-
gijoje,	JAV	ir	Kanadoje.	Dar	vienas	svarbus	latentinio	nusikalstamumo	ana-
lizės	 rodiklis	 –	 policijai	 žinomų	 (praneštų)	 nusikalstamo	 elgesio	 atvejų	 re-
gistravimo ir tyrimo procesas.	Vienas	 iš	 tokių	bandymų	 tirti	 esamą	padė-
tį	 yra	NPLC	vykdomame	 tyrime	 respondentams	 užduodami	 klausimai	 apie	
nutarimo	pripažinti	nukentėjusiuoju	gavimą	bei	apie	ikiteisminio	tyrimo	eigą.	
Dėl	 pakeistos	 metodikos	 galima	 palyginti	 tik	 2004	 ir	 2005	 m.	 rezultatus.	
2004	m.	buvo	nepradėta	ar	nutraukta	didesnė	ikiteisminių	tyrimų	procentinė	
dalis	 nei	 2005	m.	 (žr. 3 lentelę).

Lentelėje	matyti,	 jog	 bendras	 nepradėtų	 arba	 nutrauktų	 ikiteisminių	 ty-
rimų	 vidurkis	 (skaičiuojant	 nuo	 praneštų	 atvejų)	 2004	 m.	 buvo	 74	 proc.,	
2005	m.	 –	 60	 proc.,	 t.	 y.	 sumažėjo.	 Jis	 sumažėjo	 visų	 nusikalstamų	 veikų	
atvejais,	 išskyrus	 nesunkų	 sveikatos	 sutrikdymą	 (padidėjo	 nuo	 57,2	 proc.	
iki	60,5	proc.).	Nagrinėjant	registruoto	nusikalstamumo	tendencijas	jau	buvo	
minėta,	 kad	 2004–2005	 m.	 registruotų	 nusikalstamų	 veikų	 sumažėjo	 nuo	
93	419	iki	85	815,	t.	y.	8	proc.	NPLC	tyrimo	duomenimis,	viktimizacija	per	
šį	 laikotarpį	 padidėjo	 nuo	 15,8	 proc.	 iki	 18,6	 proc.	 Kadangi	 per	 tą	 patį	
laikotarpį	 sumažėjo	nepradėtų	arba	nutrauktų	 ikiteisminių	 tyrimų	dalis,	 lo-
giška	manyti,	 kad	 registruotų	 nusikalstamų	 veikų	 skaičius	 turėjo	 padidėti,	
jei	 tik	 nepasikeitė	 apie	 nusikalstamus	 įvykius	 pranešusių	 asmenų	 dalis.	
2006	 m.	 tyrimo	 apžvalgoje	 rašoma,	 kad	 iš	 viso	 apie	 patirtą	 nusikalstamą	
elgesį	 pranešė	 47,4	 proc.	 respondentų,	 o	 2005	m.	 tokių	 buvo	 70,6	 proc.108 
Tai	galėtų	paaiškinti	registruoto	nusikalstamumo	mažėjimą,	nepaisant	dides-
nės	 viktimizacijos	 (t.	 y.	 gyventojų	 suvokto	nusikalstamumo	didėjimo).

107 Žr.	taip	pat:	Kiškis A.	Nusikalstamumas	Lietuvoje:	ko	neparodo	oficialioji	statistika?	//	
Jurisprudencija,	2008,	Nr.	11,	p.	114–123.

108 Šis	bendras	skaičius	ataskaitoje	neminimas,	tačiau	jį	šios	ataskaitos	autoriams	pateikė	
vienas	iš	tyrimo	organizatorių	dr. Alfredas Kiškis.	Už	tai	esame	dėkingi.
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3 lentelė. Ikiteisminio	tyrimo	eiga	respondentams	pranešus	apie	nusikalsta-
mą	 įvykį109

Ikiteisminis	 tyrimas	dėl	nusikalstamos	veikos,	nuo	kurios	nukentėjo	 responden-
tas	 (proc.	nusikalstamų	veikų,	 apie	kurias	pranešta	policijai)

2004 2005
Nepra-
dėtas

Nu-
trauk-
tas

Ben-
dra 
suma

Abs. sk. 
nusikalsta-
mų	veikų,	
apie kurias 
pranešta
policijai

Ne-
pra-
dėtas

Nu-
trauk-
tas

Ben-
dra 
suma

Abs. sk. 
nusikalsta-
mų	veikų,	
apie ku rias 
pranešta	
policijai

Vagystė	
įsibraunant

7,4 33,3 40,7 27 23,3 24,2 47,5 120

Vagystė	iš	
gyv.	patalpos

7,1 66,1 73,2 56 25,9 34,3 60,2 108

Kitokia	
vagystė

22,70 68,2 90,9 24 38,8 18,3 57,1 224

Sukčiavimas 50 50 100 4 66,7 11,1 77,8 9
Plėšimas 0 87,5 87,5 8 37,2 20,9 58,1 43
Nesunkus	
sveikatos	
sutrikdymas

14,3 42,9 57,2 7 28,9 31,6 60,5 38

Kita	
nusikalstama	
veika

33,3 33,30 66,6 3 41 17,9 58,9 39

Vidurkis 74 129 60 581

Apibendrinant	 galima	pasakyti	 keletą	 svarbių	dalykų:
1.	 	Latentinio	 nusikalstamumo	 tyrimų	 rezultatai	 padeda	 susidaryti	 realų	

vaizdą	 apie	 nusikalstamumą	 šalyje	 bei	 jo	 tendencijas.	 Galima	 teigti,	
jog	 šie	 tyrimai	 Lietuvoje	 dar	 tik	 žengia	 pirmuosius	 žingsnius,	 o	 dėl	
skirtingos	ir	ne	iki	galo	parengtos	metodologijos	jų	duomenis	kol	kas	
palyginti	 sunku.

2.		Remiantis	atliktais	latentinio	nusikalstamumo	tyrimais	galima	teigti,	jog	
kasmet	nuo	nusikalstamų	veikų	nukenčia	mažiausiai	10	proc.	Lietuvos	

109 NPLC	tyrimai	apie	Lietuvos	gyventojų	faktinę	nusikalstamų	veikų	patirtį	2004	ir	2005	
metais.	http://www.nplc.lt/sena/lit/lit.htm

gyventojų	(tai	–	pastarųjų	metų	vidurkis,	neskaitant	jau	minėto	NPLC	
2008	m.	 atlikto	 tyrimo,	 kai,	 pakeitus	 tyrimo	metodiką,	 net	 60	proc.	
respondentų	teigė	nukentėję	nuo	nusikalstamų	veikų).	Šie	10	proc.	su-
augusiųjų	Lietuvos	gyventojų	(nuo	18	metų)	sudaro	maždaug	270	000	
nukentėjusiųjų	per	metus,	t.	y.	maždaug	3,5	karto	daugiau,	nei	pastarai-
siais	metais	Lietuvoje	užregistruojama	nusikalstamų	veikų	–	įskaitant	
ir	tas,	kuriose	konkrečių	nukentėjusiųjų	dažniausiai	nebūna.
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tamento	prie	Lietuos	Respublikos	Vyriausybės	duomenys;	Vaitkevičius K.	Kryžiuoja	ietis	
dėl	neatpažintų	palaikų	//	15	min,	2009	06	15;	Vaitkevičius A. Savaitgaliais	geriau	nemir-
ti	 //	15	min.,	2008	10	06;	Vyšniauskienė L.	Nužudymo	byloje	–	nenustatyta	mirties	prie-
žastis	//	Lietuvos	žinios,	2009	07	24.

IV.1.1.	Registruoti	nužudymai	 ir	kitos	mirties	priežastys
Tyčinis	žmogaus	gyvybės	atėmimas	yra	sunkiausia	nusikalstama	veika,	už	

kurią	šiuolaikinėje	Vakarų	kultūros	visuomenėje	numatomos	griežčiausios	kri-

minalinės	bausmės110.	Kriminologiniu	požiūriu	žmogaus	nužudymas	yra	vienas	
iš	fizinio	agresyvumo	visuomenėje	rodiklių,	turintis	neabejotiną	sąsają	ir	su	
kitomis	fizinės	agresijos	prieš	save	ar	kitą	žmogų	formomis,	pavyzdžiui,	savi-
žudybėmis,	agresija	keliuose,	smurtiniu	„auklėjimu“,	ksenofobija	ir	panašiai.

8 pav.	 pavaizduota	 Lietuvoje	 registruotų	 nužudymų	 (su	 pasikėsinimais)	
dinamika.	Šioje	statistikoje	skaičiuojamos	tik	tos	tyčinės	nusikalstamos	vei-
kos,	 kurių	 tiesioginis	objektas	yra	 žmogaus	gyvybė	 (BK	129–131	 str.).

8 pav. Užregistruota	nužudymų	(su	pasikėsinimais)	Lietuvoje	1980–2009	m.111 
(vidutiniškai	per	1981–1985	m.	ir	1986–1989	m.)

2008	m.	Lietuvoje	užregistruota	2	kartus	daugiau	nužudymų	nei	1980	m.,	
o	 1994	m.	 –	 3,5	 karto	 daugiau,	 bet	 2009	m.	 jų	 užregistruota	mažiausiai	
nuo 1990 m.	Nors	kriminologijoje	ilgai	buvo	laikomasi	prielaidos,	kad	kuo	

110 Pažymėtina,	jog	taip	šiais	laikais	yra	ne	visose	visuomenėse.Vakarų	kultūros	visuome-
nėse	taip	buvo	irgi	ne	visuomet.	Galima	atrasti	santykinai	daug	pavyzdžių,	kai	žmo-
gaus	 nužudymas	 nebuvo	 laikomas	 sunkiausia	 veika.	 Be	 to,	 ir	 šiuolaikiniai	 Vakarų	
šalių	baudžiamieji	kodeksai	griežčiausias	–	laisvės	atėmimo	iki	gyvos	galvos	ar	ilga-
laikio	terminuoto	laisvės	atėmimo	bausmes	–	numato	ir	už	veikas,	kuriomis	nebūtinai	
buvo	atimta	gyvybė	kitam	žmogui	(pvz.,	už	nusikaltimus	valstybės	nepriklausomybei	
ar	konstitucinei	santvarkai).	Žr.	taip	pat	32-ą	išnašą.

111 Informatikos	ir	ryšių	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	vidaus	reikalų	ministe-
rijos	statistika.
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nusikaltimas	 sunkesnis,	 tuo	 mažesnis	 jo	 latentiškumas	 (t.	 y.	 tuo	 statistika	
labiau	atitinka	realiai	per	metus	įvykdytų	veikų,	pavyzdžiui,	nužudymų	skai-
čių),	 pastaraisiais	 dešimtmečiais	 atlikti	 tyrimai	 privertė	 tokia	 prielaida	 sua-
bejoti.	 Nužudymams,	 kaip	 nusikalstamoms	 veikoms,	 registruoti	 įtakos	 turi	
daug	 socialinių,	 organizacinių,	 struktūrinių	 ir	 žmogiškųjų	 veiksnių:	 mirties	
priežasčių	 tyrimo	preciziškumas,	dingusių	be	žinios	žmonių	paieškos	rezul-
tatai,	 medicinos	 personalo	 darbo	 profesionalumas	 ir	 sąžiningumas,	 darbo	
krūviai	 ir	kita.	Pavyzdžiui,	Lietuvoje	dingusiais	be	žinios	 laikomi	keli	 šim-
tai	asmenų,	kasmet	užregistruojama	daugiau	nei	tūkstantis	savižudybių	–	yra	
tikimybė,	kad	dalis	asmenų	nusižudė	ne	savo	noru	(buvo	privesti	prie	savi-
žudybės),	 gal	 buvo	 ir	 nužudyti	 (nors	 tokiais	 atvejais	 visuomet	 atliekamas	
tyrimas,	tačiau	klaidų	išvengti	nepavyksta).	Iš	maždaug	40	000	kasmet	Lie-
tuvoje	mirštančių	 asmenų	daugiau	 nei	 10	 proc.	 (apie	 5	 tūkst.)	mirties	 prie-
žastimi	 įvardijamos	 išorinės	 priežastys	 (traumos,	 nelaimingi	 atsitikimai,	
apsinuodijimai),	 vien	 „nukritimų“	užregistruojama	apie	 500.

Remiantis	Vokietijoje	prieš	dešimtmetį	atliktais	tyrimais,	kas	antras	mir-
ties	 dėl	 išorinių	 priežasčių	 atvejis	 buvo	 įvertintas	 kaip	 „įtartinas“,	 o	 kas	
ketvirtas	 –	 kaip	 galimas	 nužudymas112;	 Lietuvoje	 tokia	 dalis	 sudaro	 apie														
1,3	tūkst.	atvejų.	Didžiulis	teismo	medikų	darbo	pastaraisiais	metais	krūvis	
gali	būti	svarbiu	nužudymų	latentiškumą	didinančiu	veiksniu113.	Taigi,	svar-
bu	pažymėti,	 jog	nužudymai	taip	pat	turi	nemažą	latentinę	dalį,	 tačiau	Lie-
tuvoje	tyrimų	šioje	srityje	neatlikta.

Toliau	nagrinėjant	registruotų	nužudymų	dinamiką	matyti,	jog	nuo	1994	m.	
jų	laipsniškai	mažėja.	Nors	jų	lygis	ir	išliko	santykinai	aukštas,	tačiau	žinias-
klaidoje	pasitaikantys	gąsdinimai114,	kad	registruotų	nužudymų	daugėja,	yra	
nepagrįsti.	Santykinai	didelis	nužudymų	lygis	Lietuvoje	yra	vienas	iš	bendro	
aukšto	smurto	lygio	Lietuvoje	rodiklių.	Kaip	teigia	Danutė Gailienė:	„Tikro-

112 Schwind H.-D.	 Kriminologie.	 Eine	 praxisorientierte	 Einführung	mit	 Beispielen.	 18.	
Aufl.	Heidelberg,	2008,	S.	31–33.

113 Vyšniauskienė L.	Nužudymo	byloje	–	nenustatyta	mirties	priežastis	//	Lietuvos	žinios,	
2009	07	24;	Jachimavičius K.	Teismo	ekspertas	 J.	M.	Paliulis:	„Mirusysis	neskubina	
dirbti“	//	Lrytas.lt,	2009	06	16;	Vaitkevičius K.	Kryžiuoja	ietis	dėl	neatpažintų	palaikų	//	
15	min.,	2009	06	15;	Pečeliūnaitė L.	Lietuvoje	klesti	prekyba	mirusiaisiais	//	Alfa.lt,	
2009	06	03;	Beržinskas T.	Ekspertai	žaidžia	žmonių	likimais	//	Respublika,	2008	11	18,	
p.	 5;	Čeplevičiūtė V.	 Smurtinės	mirties	 požymių	 nenustatyta	 //	Veidas,	 2008	 11	 03,											
p.	22–23;	Vaitkevičius A. Savaitgaliais	geriau	nemirti	//	15	min.,	2008	10	06.

114 Mačėnaitė V.	Kaimą	šiurpina	žiaurūs	nusikaltimai	//	Valstiečių	laikraštis,	2009	02	21.

sios smurto šaknys slypi antroje praėjusio šimtmečio pusėje, apie kurią mes 
linkę kalbėti skaičiais, o ne žmonių likimais“.115

9 pav. Mirusiųjų	 dėl	 išorinių	mirties	 priežasčių	 skaičius	 Lietuvoje	 2000–
2009 m.116

9 pav.	pavaizduota	mirusiųjų	dėl	 išorinių	priežasčių	Lietuvoje	statisti-
ka.	Matyti,	 kad	 nužudymai	 sudaro	mažiausią	 jų	 dalį117.	 2009	m.	 Lietuvoje	
nusižudė	per	5	kartus	daugiau	žmonių,	nei	buvo	nužudyta,	eismo	įvykiuose	
žuvo	beveik	2,5	karto	daugiau,	alkoholiu	mirtinai	apsinuodijo	beveik	2	kar-
tus	 daugiau	 asmenų.	 Tai,	 žinoma,	 nemenkina	 smurtinio	 gyvybės	 atėmimo	
svarbos,	tačiau	leidžia	šiuos	nusikaltimus	geriau	suvokti	visų	išorinių	mirties	
priežasčių	ir	su	tuo	susijusios	socialinės	problematikos	kontekste:	dėl	penkių	
kitų	 išorinių	 mirties	 priežasčių	 gyvybė	 nutrūksta	 daug	 didesniam	 žmonių	
skaičiui	 nei	 dėl	 nužudymo	 –	 nužudymo	 atvejai	 per	 pastaruosius	metus	 vi-
dutiniškai	 sudarė	maždaug	5	proc.118

115 Saukienė I.	Lietuviška	agresija	–	sovietinės	okupacijos	palikimas	//	Delfi.lt,	2008	09	12.
116 Statistikos	departamento	prie	Lietuos	Respublikos	Vyriausybės	duomenys.
117 Žr.	komentarą	120-oje	išnašoje.
118 Plačiau	apie	save	ir	kitus	žalojantį	elgesį,	taip	pat	tokių	apraiškų	palyginimą	Europos	

mastu	žr.:	Chomentauskas G., Pūras D., Dereškevičiūtė E.	Nesaikingo	alkoholio	var-
tojimo	neigiamos	įtakos	Lietuvos	konkurencingumui	mažinimo	galimybių	identifika-
vimas.	Taikomojo	mokslinio	tyrimo	ataskaita.	Vilnius:	UAB	žmogaus	studijų	centras,	
2008. http://www.ukmin.lt/lt/strategija/doc08/TMT_alk_itaka-2.doc 
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10 pav.	pavaizduotas	nuo	nusikalstamų	veikų	 (ne	vien	nužudymų)	Lie-
tuvoje	žuvusių	asmenų	skaičiaus	pokytis.	2007	m.	lygiai	pusė	(449),	2008	m.	
ir	 2009	 m.	 beveik	 pusė	 (atitinkamai	 310	 ir	 211)119	 šių	 asmenų	 žuvo	 dėl	
kelių	 transporto	eismo	saugumo	 taisyklių	pažeidimo	 (9 pav.	pateikta	visuo-
se,	 t.	y.	 ir	nenusikalstamuose,	(įvairaus)	 transporto	įvykiuose	žuvusių	asme-
nų	 skaičius).	 Nužudymai	 tarp	 jų	 pastaraisiais	 metais	 sudarė	 maždaug	 33–
49	proc.	 (2007	m.	 –	 293,	 2008	m.	 –	 328,	 2009	m.	 –	 265).120

Pažymėtina	ir	tai,	kad	ši	bendra	nuo	nusikalstamų	veikų	žuvusių	asmenų	
statistika	 verčia	 atsargiau	 vertinti	 ir	 nužudymų	 statistiką,	 nes	 „nužudymas“	
galiausiai	 reiškia	 atitinkamą	 veikos	 kvalifikavimą,	 kuris,	 ypač	 ikiteisminio	
tyrimo	 pradžioje,	 gali	 būti	 netikslus	 ir	 neatitikti	 tikrovėje	 vykusių	 įvykių	
esmės.

119 Žr.	 Informatikos	 ir	 ryšių	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	vidaus	 reikalų	mi-
nisterijos	statistines	lenteles	http://www.vrm.lt/fileadmin/Image_Archive/IRD/Statisti-
ka/index2.phtml?id=198&idStat=11&metai=2009&menuo=12&regionas=0&id3=32 

120 Čia	yra	viena	metodologinė	problema,	slypinti	statistikos	rinkimo	ypatumuose.	9 pav. 
matyti,	jog,	pavyzdžiui,	2009	m.	buvo	užregistruoti	199	asmenys,	mirę	dėl	nužudymo	
(rodiklis	„Išorinė	mirties	priežastis“	–	„Pasikėsinimas“	(kodas	X85Y09).	Tačiau	leidi-
nyje	 „Nusikalstamumas	 ir	 teisėsaugos	 institucijų	veikla“,	 18	psl.,	 pateiktas	 skaičius,	
kad	2009	m.	Lietuvoje	buvo	nužudyti	265	asmenys.	Kyla	klausimas,	kodėl	šie	skaičiai	
skiriasi	 ir	pagal	kokius	požymius	 jie	grupuojami?	Šį	klausimą	pateikėme	Statistikos	
departamentui	prie	Lietuvos	Respublikos	Vyriausybės	ir	gavome	tokį	atsakymą:	„Sta-
tistikos departamente rengiamos mirties priežasčių statistikos pagrindas yra medici-
niniai mirties liudijimai, kuriuos išduoda asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydyto-
jai. Tai dokumentai patvirtinantys žmogaus mirties faktą ir būtini mirčiai 
užregistruoti. Medicininio mirties liudijimo 8 ir 9 punkte turi būti nurodoma ar tai 
mirtis dėl ligos, ar dėl nelaimingo atsitikimo, savižudybės, nužudymo, nenustatytos 
priežasties. Mirties priežastys klasifikuojamos pagal Tarptautinės statistinės ligų ir 
sveikatos problemų klasifikacijos 10-ąją redakciją (TLK-10). Pagal medicininiuose 
mirties liudijimuose nurodytą informaciją 2009 m. buvo nužudyti 199 asmenys. Tačiau 
medicininiame mirties liudijime yra mirčių (dėl nenustatytos priežasties), TLK-10 
„Įvykis, kai ketinimas nepatikslintas“ (kodai Y10-Y34). Šiame skyriuje klasifikuojami 
įvykiai, kai prieinamos informacijos nepakanka, kad medikas ar oficialus asmuo galė-
tų nuspręsti, ar įvyko nelaimingas atsitikimas, susižalojimas ar pasikėsinimas (TLK-10, 
353 psl.). Tokių atvejų 2009 m. buvo 338. Galima tik manyti, kad dalį šiame skyriuje 
(Y10-Y34) klasifikuotų mirties priežasčių, teisėsaugos organai, surinkę papildomos 
informacijos, perkvalifikavo į nužudymus.“	Už	pateiktą	atsakymą	esame	dėkingi	Sta-
tistikos	departamento	Demografinės	ir	migracijos	statistikos	skyriaus	vyriausiajai	spe-
cialistei	Liudai Kasparavičienei.	Taigi,	šie	du	statistikos	šaltiniai	vienas	kitą	papildo,	
bet	nėra	tapatūs.

10 pav. Nuo	nusikaltimų	žuvę	asmenys	Lietuvoje	1990–2009	m.121

Nužudymų	dinamikos	analizei	galima	pasitelkti	ir	papildomą,	šio	leidinio 
II skyriuje	minėtą	nacionalinę	statistiką	–	 teismų	ir	 įkalinimo	įstaigų	renka-
mus	duomenis.	11 pav.	nurodytas	pirmosios	instancijos	teismuose	per	metus	
gautų	 baudžiamųjų	 bylų,	 kuriose	 asmenys	 buvo	 teisiami	 dėl	 tyčinio	 nužu-
dymo	 (BK	 129–130	 str.),	 skaičius.	11 pav.	matyti,	 kad	 tokių	 bylų	 per	 pas-
taruosius	 metus	 nesumažėjo,	 nors	 bendras	 registruotų	 nužudymų	 skaičius	
mažėjo	 (žr.	 8 pav.).	 Tai	 būtų	 galima	 paaiškinti	 tuo,	 kad	 nužudymų	 bylų	
tyrimas	vidutiniškai	 trunka	keletą	metų	 ir	konkrečiais	metais	 teismus	pasie-
kiančiose	bylose	nusikaltimai	buvo	padaryti	prieš	keletą	ar	net	daugiau	metų.	
Tačiau	bendro	nusikalstamumo	vertinimo	požiūriu	šie	skaičiai	taip	pat	svar-
būs	–	ypač	 tuomet,	 kai	 nužudymo	bylų	detalės	 pateikiamos	 ir	 komentuoja-
mos	žiniasklaidoje.	Įvykiai	pateikiami	kaip	šiais	metais	vykstantys	procesai,	
nors	 pats	 nužudymo	 įvykis	 buvo	 tolimoje	 praeityje.	 Baudžiamųjų	 bylų	 na-
grinėjimas	 ir	 ypač	 (natūralus)	 teisminių	 procesų	 „vėlavimas“	 viešojoje	 er-
dvėje,	kuriai	didžiausią	įtaką	daro	žiniasklaida	(apie	tai	žr.	šio leidinio VIII.
II skyrių),	 sudaro	 įspūdį,	 kad	 padėtis	 nesikeičia	 ar	 net	 blogėja,	 nors	 regis-
truotų	nužudymų	 skaičius	Lietuvoje	 akivaizdžiai	mažėja.

121 Nusikalstamumas	ir	teisėsaugos	institucijų	veikla.	Vilnius:	Statistikos	departamentas,	
2008,	 p.	 17;	 Nusikalstamumas	 ir	 teisėsaugos	 institucijų	 veikla.	 Vilnius:	 Statistikos	
departamentas,	2009,	p.	18.	http://www.stat.gov.lt/lt/catalog/viewfree/?id=1568;	Nusi-
kalstamumas	ir	teisėsaugos	institucijų	veikla.	Vilnius:	Statistikos	departamentas,	2010,	
p.	18.	http://www.stat.gov.lt/lt/catalog/list/?cat_y=1&cat_id=3 
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11 pav. Pirmosios	 instancijos	 teismų	 gautų	 baudžiamųjų	 bylų	 dėl	 tyčinio	
nužudymo	 (BK	129–130	 str.)	 skaičius	2005–2009	m.122

Kitas	 reikšmingas	 rodiklis	 –	 tai	 į	 įkalinimo	 įstaigas	per	metus	naujai	
atvykusių	nuteistųjų	už	nužudymą	skaičius	(žr.	12 pav.).	Šiuos	duomenis	
renka	Kalėjimų	departamentas	prie	Lietuvos	Respublikos	teisingumo	minis-
terijos	ir	jie	ne	tik	leidžia	išplėsti	nužudymų	statistikos	analizę,	bet	ir	yra	
svarbus	bausmių	vykdymo	sistemai.	Būtent	už	nužudymus	paprastai	skiria-
mos	didžiausios	laisvės	atėmimo	bausmės,	nuo	kurių	dažnumo	ir	trukmės	
labai	priklauso	kalinių	skaičius	šalyje	(2009	m.	pabaigoje	nuteistieji	už	nu-
žudymus	sudarė	beveik	25	proc.	visų	nuteistųjų,	atliekančių	laisvės	atėmimo	
bausmę).

12 pav.	 matyti,	 kad	 už	 nužudymą	 įkalinamų	 asmenų	 skaičius	 taip																
pat	 nemažėja	 taip	 sparčiai,	 kaip	 registruotų	 nužudymų	 skaičius.	 Ši	 statis-
tika	 dar	 labiau	 „vėluoja“	 nei	 baudžiamųjų	 bylų	 nagrinėjimo	 statistika	 pir-
mosios	 instancijos	 teismuose	 –	 net	 ir	 priėmus	 nuosprendį	 pirmosios	 ins-
tancijos	 teisme	 jie	 dažniausiai	 apskundžiami	 aukštesnės	 instancijos	 teis-
mams,	 todėl	 praeina	 nemažai	 laiko,	 kol	 įkalinimo	 įstaigų	 administracija	
atvykusį	 atlikti	 laisvės	 atėmimo	 bausmės	 asmenį	 gali	 priskirti	 kategorijai	
„už	 nužudymą“.

122 Kalėjimų	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	teisingumo	ministerijos	statistikos	
ataskaita.	Nuteistųjų	laisvės	atėmimu	skaičiaus,	sudėties	(pagal	padarytą	nusikaltimą,	
amžių,	bausmės	terminą	ir	kt.)	ir	jų	kaitos	suvestinė.	www.kalejimudepartamentas.lt 

12 pav. Į	Lietuvos	 įkalinimo	 įstaigas	už	nužudymą	atlikti	bausmės	atvyku-
sių	asmenų	 skaičius	1995–2009	m.123

IV.1.2.	Socialinė	demografinė	nužudymų	charakteristika	 	
(empirinio	 tyrimo	duomenys)
Vilniaus	 universiteto	Teisės	 fakulteto	 kriminologijos	 specializacijos	ma-

gistrantė	Dovilė Mikučionytė,	 2008	m.	 vasario	 19	 d.–balandžio	 14	 d.	 atlik-
dama	 mokslinę	 praktiką	 Teisės	 institute,	 nagrinėjo	 nužudymų	 statistikos	
duomenis124.	Magistrantė	atliko	kriminologinį	nužudymų	tyrimą,	kurio	tiks-
las	–	nustatyti	nužudymų	skaičių	 (registruotus	 ir	 išnagrinėtus	atvejus),	 lygį,	
jo	 kitimo	 tendencijas,	 nužudymų	aplinkybes,	 dažniausiai	 pasitaikančius	bū-
dus,	 bendrą	 įtariamųjų	 /	 kaltinamųjų	 ir	 už	 nužudymus	 nuteistų	 asmenų	 so-
cialinę	demografinę	charakteristiką,	siekiant	išnagrinėti	ir	išsiaiškinti	bendras	
ir	 individualias	 nužudymų	 priežastis,	 kvalifikuotų	 nužudymų	 atvejus.	Buvo	
atlikta	Policijos	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	vidaus	 reikalų	mi-
nisterijos	(toliau	–	Policijos	departamentas)	2006	m.	šalies	įvykių	suvestinių	
apie	padarytus	nužudymus	analizė.	Siekiant	 išsamiai	 įvertinti	visus	galimus	
nužudymų	atvejus,	 į	 tyrimą	buvo	 įtraukti	 ir	duomenys	apie	gaisruose	žuvu-

123 Nacionalinės	 teismų	administracijos	renkama	statistika.	Baudžiamųjų	bylų	nagrinėji-
mo	ataskaita.	Bylų	procesas	(pirmosios	instancijos	teismuose).	www.teismai.lt.	Iš	pa-
teikiamos	ankstesnių	metų	statistikos	neįmanoma	nustatyti	šių	bylų	skaičiaus,	nes	jos	
sugrupuotos	pagal	platesnes	kategorijas	–	BK	skyrius.

124 Čia	 ir	 toliau	cituojama	pagal	Dovilės Mikučionytės	Teisės	 institute	atliktos	praktikos	
ataskaitą.
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sius	 asmenis,	 tačiau	 neįtraukti	 atvejai,	 kai	 įtariama	 asmens	 savižudybė	 ir	
vėliau	jokių	duomenų,	leidžiančių	pirminę	versiją	paneigti,	nenustatyta.	Taip	
pat	 nenagrinėjami	 asmenų	 mirties	 eismo	 įvykių	 metu	 atvejai,	 savaiminės	
mirtys	 (pvz.,	mirtinai	 sušalus).

Tyrimo	 pradžioje	 aptariami	 žūties	 gaisruose	 atvejai,	 o	 tolesniame	 etape	
tie	 atvejai,	 kai	 nebuvo	 įrodymų,	 jog	 gaisras	 buvo	 sukeltas	 siekiant	 asmens	
žūties	 arba	 siekiant	 paslėpti	 jau	 įvykdyto	 nužudymo	 pėdsakus,	 atmetami	 ir	
nebenagrinėjami,	tačiau	kartu	su	kitais	nužudymais	analizuojami	atvejai,	kai	
nustatyta,	jog	gaisras	nebuvo	atsitiktinis,	t.	y.	nebuvo	nelaimingas	atsitikimas,	
nes	 nustatyti	 nužudymo	 sudėties	 požymiai.

2006	m.	 iš	 viso	 šiose	 suvestinėse	 užfiksuoti	 586	 nesavaiminės	 asmens	
mirties	atvejai.	217	(36,3	proc.)	šių	asmenų	žuvo	gaisruose:	193	(33	proc.)	
rasti	 apdegę,	 24	 (4,3	 proc.)	 apsinuodiję	 dūmais.	 Iš	 apdegimų	 20	 atvejų	
įtariama	 paties	 nukentėjusiojo	 kaltė	 –	 neatsargus	 elgesys	 su	 ugnimi,	 neat-
sargus	 rūkymas,	 6	 atvejais	 nustatyti	 įtariamieji,	 kitais	 166	 atvejais	 įtaria-
mieji	nenustatyti,	duomenų	apie	nustatytas	gaisro	priežastis	nėra	 (Policijos	
departamento	suvestinėje	 tokiais	atvejais	dažniausiai	nurodoma,	kad	aplin-
kybės	 tiriamos	 arba	 tiesiog	 pateikiama	 informacija	 apie	 gaisravietėje	 rastą	
lavoną,	gaisro	priežastys	nekonkretinamos).	 Iš	 tų	 šešių	atvejų,	kai	nustaty-
ti	 nužudymo	 požymiai,	 vienu	 atveju	 rasta	muštinių	 žaizdų,	 antru	 atveju	 –	
durtinių,	o	kitais	atvejais	duomenų	apie	kokius	nors	kūno	sužalojimus	arba	
kitokią	 nei	 apsinuodijimas	 dūmais	 arba	 sudegimas	 mirties	 priežastį	 nėra.	
Nukentėjusiojo	lytis	nustatyta	tik	trimis	atvejais	(du	vyrai	ir	viena	moteris).	
Du	 iš	 šešių	 asmenų	 nepilnamečiai	 –	 gimę	 2006	 ir	 1996	metais.	 Pirmuoju	
atveju	 naujagimio	 sudeginimu	 įtariami	 tėvai,	 kitais	 atvejais	 duomenų	 apie	
nukentėjusiojo	 ir	 įtariamojo	 (-ųjų)	 santykius	 nėra.	 Dar	 vienu	 atveju	 nužu-
dymu	 įtariami	 3	 asmenys,	 tačiau	 nenurodyta,	 ar	 jie	 įtariami	 veikę	 kartu	
(grupė	 asmenų),	 ar	 pavieniui	 (t.	 y.	manoma,	 kad	 kuris	 nors	 vienas),	 kitais	
keturiais	 –	 po	 vieną	 asmenį.

Iš	 apsinuodijimo	 dūmais	 atvejų	 23	 įtariamieji	 nenustatyti,	 vienu	 atveju	
įtariamas	 nukentėjusiojo	 neatsargus	 elgesys	 su	 ugnimi	 arba	 neatsargus	 rū-
kymas.

Atvejų,	 kai	 buvo	 duomenų,	 leidžiančių	 įtarti	 asmens	 nužudymą,	 buvo	
375.	Oficialios	statistikos	duomenimis,	2006	m.	 ikiteisminio	tyrimo	įstaigo-
se	užregistruoti	294	nužudymų	atvejai	(papildomai	nurodyta,	jog	15	jų	įvyk-
dyta	naudojant	šaunamąjį	ginklą,	o	apie	kitas	nužudymo	priemones	duome-

nų	 nėra).125	Kodėl	 taip	 skiriasi	 duomenys	 (registruotų	 nužudymų	 skaičius),	
paaiškinti	sunku.	Tai	turbūt	yra	statistikos	rinkimo	ypatumų	padarinys	–	jiems	
ištirti	 būtina	 išsamesnė	 empirinė	 analizė	 (pvz.,	 dalis	 veikų	 išregistruojama	
vėliau,	 paaiškėjus,	 jog	 tai	 nebuvo	nužudymas).

Nužudymų	datos,	savaitės	dienų,	švenčių,	nužudymų	laiko	analizė	nebu-
vo	atliekama,	nes	išvados	nebūtų	buvusios	reprezentatyvios.	Policijos	depar-
tamento	 suvestinėje	 nurodoma	 lavono	 suradimo,	 o	 ne	 realus	mirties	 laikas,	
todėl	 negalima	nustatyti,	 kada	nužudymas	 įvykdytas.

Absoliučiais	 skaičiais	 daugiausia	 nužudymų	 2006	 m.	 užregistruota	Vil-
niuje	 (65),	 Kaune	 (30),	 Klaipėdoje	 (28),	 Šiauliuose	 (13),	 Vilniaus	 rajone	
(13),	Kauno	 rajone	 (11),	Trakų	 rajone	 (11),	Klaipėdos	 rajone	 (10),	Panevė-
žyje	(10),	 tačiau	šie	duomenys	neleidžia	daryti	 išvados,	kad	minėtose	srity-
se	 nužudymų	 skaičius	 didžiausias.	 Reikia	 atsižvelgti	 į	 teritorijos	 dydį	 ir	
gyventojų	 skaičių	 –	 analizuoti	 nužudymų	 lygį,	 o	 ne	 absoliučius	 skaičius.	
Oficialios	statistikos	duomenimis,	2006	m.	 įvykdyti	294	nužudymai	 (su	pa-
sikėsinimais)	 ir	 tai	 sudarė	 0,36	 proc.	 visų	 registruotų	 nusikalstamų	 veikų.	
Ištirti	 296	 atvejai.	Remiantis	Nusikalstamumo	prevencijos	Lietuvoje	 centro	
duomenimis,	daugiausia	nužudymų	100	000	gyventojų	2007	m.	teko	Varėnos	
ir	Rokiškio	rajonuose	(25,54–31,93),	 taip	pat	Šilutės,	Raseinių,	Radviliškio,	
Joniškio,	Šakių,	Jonavos,	Trakų,	Ignalinos	rajonuose	(19,16–25,54).	Vilniaus,	
Klaipėdos	 ir	Panevėžio	 rajonuose	100	000	gyventojų	 teko	12,77–19,16	nu-
žudymo,	 o	Šiaulių	 ir	Kauno	 rajonuose	 –	 0–6,39.	Taigi,	Trakų	 rajone	 nužu-
dymų	 skaičius	 vienas	 didžiausių	 ir	 absoliučiais,	 ir	 santykiniais	 skaičiais,	
tačiau	kitose	srityse,	vertinant	nužudymų	 lygį	 (jų	 skaičių	100	000	gyvento-
jų),	 padėtis	 neatitinka	pirminio	 įspūdžio.	 Į	 tai	 labai	 svarbu	 atkreipti	 dėmesį	
siekiant	kiek	įmanoma	objektyvesnės	ir	tikrovę	atitinkančios	statistikos	duo-
menų	 analizės.

Kaip	matyti	iš	Policijos	departamento	suvestinių,	dažniausiai,	115	atvejų,	
lavonai	aptikti	nukentėjusiojo	namuose arba kitose gyvenamosiose patal-
pose	(77	atvejai),	mirusiųjų	tapatybė	nenurodyta,	39	atvejais	lavonas	aptiktas	
gatvėje.	54	atvejais	asmuo	mirė	ligoninėje	arba	pakeliui	į	ligoninę,	todėl	prie	
nužudymų	 šie	 atvejai	 priskirti	 nuo	 asmens	mirties,	 o	 ne	 nuo	 įvykio,	 kuris	

125 Informatikos	ir	ryšių	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	vidaus	reikalų	ministe-
rijos	statistikos	duomenų	ataskaita	Duomenys	apie	ikiteisminio	tyrimo	įstaigose	užre-
gistruotas	 nusikalstamas	 veikas	 (Forma_EK-ITĮ).	 http://www.vrm.lt/fileadmin/Ima-
ge_Archive/IRD/Statistika/html_file.phtml?metai=2006&menuo=12&ff=EK-ITI&	
fnr=23
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sukėlė	mirtį,	datos.	Dažniausiai,	58	atvejais,	lavonas	rastas	be	išorinių	smur-
to	žymių,	 tačiau	vėliau,	 atliekant	 tyrimą,	nustatyta,	 jog	mirtis	 smurtinė,	pa-
prastai	 (nepateikiamos	 konkrečiai	 nustatytos	 smurto	 žymės)	 (49	 atvejais),																			
5	atvejais	nustatytas	kraujo	išsiliejimas	į	smegenis,	2	atvejais	–	durtinės	žaiz-
dos,	1	atveju	–	sušalimas	(šiaip	sušalimo	atvejai	nebuvo	įtraukti	ir	nagrinėja-
mi	 kaip	 neturintys	 nužudymo	 sudėties	 požymių,	 bet	 šis	 atvejis	 įtrauktas	 ir	
nagrinėtas	dėl	to,	kad	sušalęs	naujagimis,	kurio	motina	įtariama	tyčia	sušal-
džiusi	kūdikį),	1	atveju	–	šonkaulių	lūžiai.	56	atvejais	buvo	sužalotas	lavono	
veidas,	44	atvejais	–	padarytos	durtinės	žaizdoss,	40	atvejų	–	 sumušta	arba	
sužalota	 galva	 ,	 34	 atvejais	 –	muštinės	 žaizdos,	 31	 atveju	 nustatyta	mirties	
priežastis	–	galvos	 trauma	(ši	priežastis	būdingiausia	 tada,	kai	asmuo	miršta	
ne	 iš	 karto	padarius	 sužalojimus,	o	vėliau	 ligoninėje	–	22	 atvejai,	 dar	4	na-
muose,	 4	 gatvėje	 ir	 vienas	 nežinomas),	 22	 atvejais	 –	 kirstinės	 žaizdos,																		
12	 atvejų	 –	 durtinės-pjautinės	 žaizdos,	 po	 10	 –	 į	 įsmegenis	 buvo	 išsiliejęs	
kraujas	ir	padarytos	šautinės	žaizdos.	Tik	vieną	kartą	nustatytos	mirties	prie-
žastys:	apsinuodijimas	šarmu,	muštinės-kirstinės	žaizdos,	vienas	lavonas	rastas	
išniekintas	(suvestinėje	nebuvo	sukonkretintas	išniekinimo	pobūdis).

Analizuojant	sužalojimų	pobūdžio	ir	lavono	radimo	vietos	santykį	nusta-
tyta,	 jog	 dažniausiai	 savo	 namuose	 aptinkami	 lavonai,	 kuriems	 sužalotas	
veidas	 (25),	padarytos	durtinės	žaizdos	 (15).	Taigi,	gyvenamosiose	patalpo-
se	 (konkrečiai	 jų	savininkas	nenurodytas)	daugiausia	aptikta	 lavonų	su	dur-
tinėmis	 žaizdomis	 (16)	 ir	veido	 sužalojimais	 (10).	Gatvėje	dažniausiai	 rasti	
lavonai	 be	 išorinių	 smurto	 žymių	 (9),	 su	 veido	 sužalojimais	 (6),	 su	 galvos	
sumušimais	 (5).

Dažniausiai	pasitaikanti	lavono	aptikimo	vieta	–	nukentėjusiojo	namai	–	
101	 atvejis	 (26,9	 proc.),	 gyvenamosios	 patalpos	 –	 70	 atvejų	 (18,7	 proc.),			
ligoninė	–	54	atvejai	(14,4	proc.),	gatvė	–	38	atvejai	(10,1	proc.),	kiemas	–												
17	atvejų	(4,5	proc.).	Keturi	atvejai	(1,1	proc.),	kai	lavonas	rastas	areštinėje	
be	išorinių	smurto	žymių.	Atvejai,	kai	aptiktas	pasikorusio,	persipjovusio	ve-
nas	vienkartiniu	skutimosi	peiliuku	arba	kitaip	nusižudžiusio	asmens	lavonas,	
kai	savižudybės	faktas	aiškiai	įvardytas	policijos	departamento	suvestinėje,	
šiame	tyrime	nenagrinėjami.	Užregistruotas	vienas	kūno	vientisumo	pažeidi-
mo	atvejis	–	konteineryje	rastas	lavonas	be	apatinės	kūno	dalies.

Nukentėjusiaisiais	dažniausiai	tampa	vyrai	(turimais	duomenimis,	157	at-
ve	jais	nukentėjusiojo	lytis	nėra	aiški	dėl	nuasmeninimo	Policijos	departamento	
suvestinėje)	–	152	(moterų	68).	Dažniausiai	nužudymų	aukomis	tampa	30–60	
metų	amžiaus	asmenys	(turimais	duomenimis	–	vyrai,	nors	beveik	tiek	pat	atve-
jų,	kai	nukentėjusiojo	lytis	dėl	jau	minėtų	priežasčių	nežinoma).

Vyrai	 dažniausiai	 aptikti	 be	 išorinių	 smurto	 žymių	 (38	 atvejais	 vėliau	
nustatyta,	 jog	 mirtis	 smurtinė),	 25	 atvejais	 –	 galvos	 trauma,	 16	 atvejų	 –	
veido	sužalojimai	(ir	po	vieną	–	durtinės	žaizdos,	sušalimas,	galvos	trauma),	
13	 –	 galvos	 sužalojimai,	 10	 –	 muštinės,	 9	 –	 durtinės	 žaizdos,	 8	 atvejais	
mirties	 priežastis	 –	 kraujo	 išsiliejimas	 į	 smegenis.	 3	 vyrai	 rasti	 su	 įvairiais	
kūno	 sužalojimais.

Moterys	dažniausiai	rastos	be	 išorinių	smurto	žymių	(10	atvejų,	3	atve-
jais	 vėliau	 nustatytas	 kraujo	 išsiliejimas	 į	 smegenis,	 o	 kitais	 tiesiog	 nuro-
doma,	 jog	 nustatyta	 smurtinė	 mirtis,	 nekonkretinant,	 koks	 būtent	 smurtas	
buvo	mirties	priežastis),	 9	 atvejais	–	muštinės	 žaizdos,	 8	 atvejais	–	galvos	
sužalojimai,	 po	 6	 atvejus	 –	 durtinės	 žaizdos	 ir	 veido	 sužalojimai,	 po	 5	
atvejus	–	kraujosruvos	ir	galvos	traumos.	Aptiktas	vienas	išniekintas	moters	
lavonas	 ir	 viena	 moteris,	 apsinuodijusi	 šarmu.	 Penki	 lavonai	 rasti	 irimo	
stadijos	 (keturiais	 atvejais	 įtariamasis	 nustatytas	 vėliau).

Atvejų,	kai	 iš	karto	nustatomas	įtariamasis,	 ir	atvejų,	kai	 įtariamasis	iš	
viso nenustatomas,	 skaičius	 labai	 panašus	 –	 atitinkamai	 156	 ir	 160.	 59	 at-
vejais	 įtariamasis	nustatytas	vėliau,	 atliekant	 tyrimą.

Įtariamųjų	 lytis	 dažniausiai	 nežinoma	 dėl	 nuasmeninimo,	 tačiau	 pagal	
atvejus,	 kai	 lytį	 galima	 nustatyti	 iš	 konteksto,	 vyrai	 daug	 dažniau	 įtariami	
įvykdę	 nužudymą	 nei	 moterys	 (85	 vyrai	 ir	 29	 moterys	 per	 2006	 m.	 iš	 tų	
atvejų,	kai	 įtariamasis	nustatytas,	nesvarbu,	ar	 iš	karto,	ar	atliekant	 tyrimą).	
Dažniausiai	įtariamas	vienas	asmuo	–	154	atvejais,	o	61	atveju	įtariami	keli	
asmenys,	 tačiau	negalima	daryti	 išvados,	 jog	pastaraisiais	atvejais	 įtariamas	
nužudymas	veikiant	grupėje	asmenų	(kartu	su	kitais	asmenimis),	nes	suves-
tinėje	nenurodoma,	ar	įtariamasis	tiesiog	pasikeičia,	ar	surašomi	visi,	galbūt	
įvykdę	nužudymą	kartu,	todėl	čia	galimi	įvairūs	variantai	ir	apie	nužudymų,	
padarytų	 grupės	 asmenų,	 skaičių	 galima	 spręsti	 tik	 pagal	 išnagrinėtų	 bau-
džiamųjų	bylų	medžiagą.

Įtariami	 192	 pilnamečiai	 (89,	 3	 proc.	 atvejų),	 1,9	 proc.	 atvejų	 nebuvo	
duomenų	apie	įtariamojo	amžių	(4	atvejai),	o	nepilnamečiai	sudarė	8,8	proc.	
visų	 įtariamųjų	 (19).	 154	 atvejais	 nužudymu	 įtariamas	 vienas	 asmuo,	 148	
atvejais	–	pilnametis,	4	atvejais	–	nepilnametis,	2	atvejais	įtariamojo	amžius	
nenurodytas.	 61	 atveju	 įtariami	keli	 asmenys,	 tačiau	nenurodoma,	 ar	 įtaria-
ma,	 jog	nužudymas	buvo	padarytas	grupės	 asmenų,	 ar	 kiekvienas	 jų	 įtaria-
mas	 kaip	 atskiras	 galbūt	 nužudymą	 įvykdęs	 asmuo.	 44	 iš	 jų	 –	 pilnamečiai,	
3	 nepilnamečiai,	 12	 atvejų	 kartu	 įtariami	 ir	 pilnamečiai,	 ir	 nepilnamečiai.	
Bet	 vėl	 neaišku,	 ar	 kaip	 bendrininkai,	 ar	 kaip	 atskirai	 įvykdę	 nužudymą,	
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todėl	 negalima	 daryti	 pagrįstų	 išvadų,	 jog	 absoliuti	 dauguma	 nepilnamečių	
įvykdomų	nužudymų	padaroma	bendrininkaujant	kartu	su	kitais	nepilnamečiais	
arba	 pilnamečiais	 asmenimis.	 Oficialios	 statistikos	 duomenimis,	 2006	 m.	
nužudymais	 buvo	 įtariami	29	nepilnamečiai.

Atkreiptinas	dėmesys	į	 įtariamojo	amžiaus	ir	padarytų	sužalojimų	santy-
kį.	 Kai	 įtariamieji	pilnamečiai,	 34	 atvejais	 –	 durtinės	 žaizdos,	 30	 –	 veido	
sužalojimai,	 26	 –	 galvos	 sužalojimai,	 17	 –	 be	 išorinių	 smurto	 žymių,	 16	 –	
muštinės,	11	atvejų	–	kirstinės	žaizdos.	Muštinių-kirstinių	žaizdų	nepasitai-
kė.	 Kai	 įtariami	 nepilnamečiai,	 yra	 po	 vieną	 kirstinių,	 durtinių-pjautinių,	
muštinių-kirstinių,	muštinių	žaizdų	atvejį,	vienas	veido	sužalojimo	ir	galvos	
traumos	atvejis.	Kai	 įtariami	pilnamečiai	 ir	 nepilnamečiai	 asmenys,	 3	 atve-
jais	 –	 durtinės,	 2	 –	 kirstinės,	 2	 –	 veido	 sužalojimai,	 po	 vieną	 atvejį	 –	 šau-
tinės,	 durtinės-pjautinės,	 muštinės	 žaizdos,	 galvos	 sužalojimas	 ir	 galvos	
trauma.	Įtariamojo	ir	nukentėjusiojo	tarpusavio	santykių	pobūdis	nurodomas	
tik	 tuomet,	 kai	 įtariami	pilnamečiai	 asmenys,	 o	kitais	 atvejais,	 ir	 kai	 įtaria-
mi	 vien	 nepilnamečiai,	 ir	 kai	 jie	 įtariami	 kartu	 su	 pilnamečiais	 asmenimis,	
santykių	pobūdis	 nurodytas	 nebuvo.

Tarpusavio santykiai	nenurodyti	333	atvejais	 ir	 tik	45	atvejais	nurodyti.	
Dažniausiai	 (12	 atvejų)	 įtariamas	 sugyventinis	 (5	 atvejais	 –	 vyras,	 7	 –	mo-
teris),	 8	 –	 sūnus	 (dukrų	 nėra).	 Sūnus	 2	 atvejais	 įtariamas	 nužudęs	 tėvą,	 3	 –	
motiną,	3	atvejais	nenurodyta,	ką),	7	atvejais	–	buto	 /	namo,	kuriame	aptik-
tas	 lavonas,	 šeimininkas	 (6	 atvejais	 –	 vyras,	 1	 –	 moteris),	 4	 atvejais	 –	 su-
tuoktinis	 (3	atvejais	–	vyras,	1	 atveju	–	žmona),	3	 atvejais	–	 tėvas	 (2	atve-
jais	 įtariamas	 nužudęs	 sūnų,	 vienu	 atveju	 –	 neaišku),	 3	 atvejais	 –	 brolis	
(seserų	nėra).	Brolis	2	 atvejais	 įtariamas	brolio	nužudymu,	1	 atveju	nuken-
tėjusiojo	 lytis	nepateikta.	Motina	 įtariama	1	atveju	–	savo	naujagimio	(lytis	
dėl	 nuasmeninimo	nežinoma)	nužudymu.

30	 (22	vyrai	 ir	 6	moterys,	 kitų	 lytis	 nenurodoma)	 atvejų	nurodoma,	 jog	
nustatyti	įtariamieji	sulaikymo	metu	buvo	neblaivūs.	Suprantama,	blaivumas	
minimas	 tik	 tada,	 kai	 įtariamasis	 nustatomas	 ir	 sulaikomas	 /	 apklausiamas	
iš	 karto.	 Nustatyto	 įtariamojo,	 blaivumas,	 buvęs	 jį	 sulaikant,	 nesusijęs	 su	
buvusiu	nužudymo	padarymo	metu.

Dviem	atvejais	policijos	suvestinėje	nurodoma,	jog	įtariamasis	uždarytas	ne	
į	areštinę,	o	į	psichiatrijos	ligoninę	(vienas	vyras	–	40	metų	amžiaus	ir	viena	
59	metų	amžiaus	moteris).	Abiem	atvejais	įtariamas	tik	vienas	asmuo.	Vienu	
atveju	padaryti	veido	sužalojimai,	kitu	sužalojimai	nenurodyti.	Moteris	įtariama	
savo	sugyventinio	nužudymu,	o	vyras	–	motinos	arba	 tėvo	 (nukentėjusiojo	
lytis	nenurodoma).	Abiem	atvejais	nukentėjusysis	rastas	savo	namuose.

Policijos	 departamento	 2006	 m.	 šalies	 įvykių	 suvestinių	 duomenimis,	
buvo	nagrinėjami	visi	lavonų	radimo	atvejai,	kai	buvo	akivaizdu,	jog	asmens	
mirtis	 nėra	 savaiminė	 (dažniausiai	 –	 smurtinė),	 tačiau	 pagal	 tai	 negalima	
nustatyti	 kaltininko	 tyčios	 ir	 atriboti	 atvejų,	 kai	 asmuo	 buvo	 nužudytas,	 ir	
atvejų,	 kai	 jam	gyvybė	buvo	 atimta	dėl	 neatsargumo,	neturint	 tyčios	 asme-
nį	nužudyti.	Šiuo	atveju	neįmanoma	atriboti	 tyčinių	nužudymų,	 todėl	 toliau	
pateikiama	 ir	 oficiali	 baudžiamųjų	 bylų	 dėl	 neatsargaus	 gyvybės	 atėmimo	
atvejų	nagrinėjimo	ataskaita.

Remiantis	 2006	 m.	 baudžiamųjų	 bylų	 nagrinėjimo	 ataskaita,	 pirmosios	
instancijos	 teismuose	nagrinėjamais	metais	už	nužudymą	pagal	BK	129	str.	
(straipsnio	dalis	nenurodyta)	buvo	nuteisti	276	asmenys,	iš	jų	19	moterų,	26	
nepilnamečiai.	 8	 nužudymais	 kaltinti	 asmenys	 išteisinti,	 12	 asmenų	 buvo	
nustatytos	 priverčiamosios	medicinos	 priemonės,	 1	 asmens	 byla	 nutraukta.	
Už	 nužudymą	 labai	 susijaudinus	 (BK	 130	 str.)	 nuteistos	 dvi	 moterys.	 Už	
naujagimio	 nužudymą	 (BK	131	 str.)	 2006	m.	 nenuteistas	 nė	 vienas	 asmuo.	
Už	 neatsargų	 gyvybės	 atėmimą	 (BK	 132	 str.)	 nuteisti	 27	 asmenys,	 iš	 jų	 1	
moteris	ir	1	nepilnametis.	4	asmenų	bylos	nutrauktos,	vienam	paskirtos	prie-
vartinės	medicinos	priemonės.126

2007	 m.	 pagal	 BK	 129	 str.	 nuteisti	 209	 asmenys,	 iš	 jų	 11	 moterų,	 17	
nepilnamečių.	Du	nužudymais	kaltinti	asmenys	išteisinti.	Iš	 jų	vienas	nepil-
nametis.	Trijų	asmenų	bylos	nutrauktos,	17	asmenų	paskirtos	priverčiamosios	
medicinos	priemonės.	Pagal	BK	130	 str.	 nuteistas	vienas	 asmuo.	Pagal	BK	
131	 str.	 nenuteistas	 nė	 vienas	 asmuo.	Pagal	 132	 str.	 nuteista	 18	 asmenų,	 iš	
jų	 viena	 moteris	 ir	 vienas	 nepilnametis.	 Vienas	 asmuo	 išteisintas,	 dviejų	
nužudymais	 įtartų	 asmenų	bylos	 nutrauktos.127

Iš	pateikto	empirinio	tyrimo	rezultatų	matyti	pirminio	nužudymų	registra-
vimo	ir	jų	tolesnio	tyrimo	problematika.	Tolesnis	veikos	kaip	nusikalstamos	
ar	kaip	nenusikalstamos	kvalifikavimas	priklauso	nuo	daugelio	objektyvių	ir	
subjektyvių	aplinkybių.	Neatmestina,	jog	šių	aplinkybių	įtaka	gali	lemti	ir	
atitinkamų	statistikos	rodiklių	ir	buvusios	ar	esamos	tikrovės	neatitikimus.	Iš	
surinktų	2006	m.	policijos	suvestinių	matyti	keletas	svarbių	dalykų:

1.		iš	586	nagrinėtų	nesavaiminės	mirties	atvejų	217	asmenų	(36,3	proc.)	
žuvo	gaisruose,	o	dėl	to	labai	sunku	nustatyti	galimą	tyčinį	nužudymą;

126 Nacionalinės	 teismų	administracijos	 statistinė	 ataskaita	Baudžiamųjų	bylų	nagrinėji-
mo	 ataskaita.	Asmenys.	 (I	 instancijos	 teismuose)	 (Forma	 0202).	 http://www.nplc.lt/
sena/stat/atas/td/bbn/bbn.htm 

127 Pagal	Dovilės Mikučionytės	Teisės	institute	atliktos	praktikos	ataskaitą.
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2.	 	suvestinėse	yra	375	atvejai,	kai	buvo	įtartas	žmogaus	nužudymas,	nors	
pagal	oficialią	statistiką	tais	metais	užregistruoti	294	nužudymo	atve-
jai;	 taigi	 81	 atveju	pirminiai	 įtarimai	 nepasitvirtino;

3.	 	dažniausiai	negyvų	žmonių	kūnai	 randami	 jų	pačių	namuose,	nuken-
tėjusieji	 dažniausiai	 –	 vyrai.

IV.1.3.	Registruotų	nužudymų	 lygis	kitose	Europos	 šalyse	 	
ir	 jų	 sostinėse
Lyginant	 Lietuvoje	 registruotų	 nužudymų	 statistiką	 su	 kitomis	 šalimis 

matyti,	 jog	Lietuvoje	užregistruojama	 santykinai	 daug	nužudymų.
13 pav.	 pavaizduotas	 baigtų	 nužudymų	 lygis	Europos	 šalyse	 2003	m.	 ir	

2007	m.	 (2006	m.).128	 Jame	matyti,	 jog	 posovietinėse	 respublikose	 (Lietu-
voje,	Estijoje	 ir	Ukrainoje)129	 nužudymų	 lygis	yra	 aukščiausias,	 daug	kartų	
aukštesnis	už	daugelio	Vakarų	ir	Vidurio	Europos	šalių	vidurkį.	Pažymėtina,	
kad	 ši	 statistika	 dėl	 jau	 anksčiau	 aptartų	 objektyvių	 ir	 subjektyvių	 niuansų	
nėra	 „objektyvi	 tiesa“130,	 tačiau	 toks	 didelis	 Rytų	 ir	 Vakarų	 bei	 Vidurio	
Europos	 šalių	 skirtumas	verčia	 ieškoti	 smurto	priežasčių131.

128 Pagal	European	Sourcebook	of	Crime	and	Criminal	Justice	Statistics	2010,	p.	41.	Apie	
Lietuvos	2007	m.	 rodiklį	 žr.	63-ią	 išnašą	 (statistikos	 rinkinyje	pateiktas	 skaičius	7,4	
čia	perskaičiuotas	pagal	tikslesnį	gyventojų	skaičių	–	7,9).

129 Iš	buvusių	sovietinių	respublikų	statistikos	rinkinyje	taip	pat	nurodyti	2006	m.	Gruzi-
jos	duomenys	–	7,3.	

130 Be	jau	minėtų	tokios	statistikos	trūkumų,	analizuojant	konkrečiai	nužudymų	statistiką,	
galima	paminėti	ir	keletą	kitų.	Pavyzdžiui,	nužudymo	nusikaltimo	ir	kitų	jam	giminin-
gų	sudėčių	skirtumus,	kvalifikavimo	ypatumus,	pasikėsinimų	aspektą	ir	pan.Tarkime,	
2007	m.	Vokietijoje	buvo	užregistruoti	734	nužudymai	sunkinančiomis	aplinkybėmis	
(vok.	 Mord),	 1	 613	 „paprastų“	 nužudymų,	 įskaitant	 nužudymą	 reikalaujant	 (vok.	
Tötung und Tötung auf Verlangen)	ir	124	sunkūs	kūno	sužalojimai,	sukėlę	nukentėju-
siojo	 mirtį	 (tokios	 nusikaltimo	 sudėties	 Lietuvos	 BK	 nėra).	 Iš	 jų	 atitinkamai	 420,															
1	235	ir	2	pasikėsinimai.	Iš	visų	šių	2	471	nusikaltimų	baigti	buvo	814.	Lietuvoje	tais	
metais	jų	buvo	280,	t.	y.	tik	tris	kartus	mažiau,	nors	gyventojų	Lietuvoje	yra	25	kartus	
mažiau.	 Lyginant	 kitų	 smurtinių	 nusikalstamų	 veikų	 statistiką	 (EUROSTAT)	matyti,	
kad	tokio	didelio	šių	šalių	skirtumo	nėra.	Jų	gerokai,	t.	y.	40	kartų,	daugiau	Vokietijoje	
(2006	m.	buvo	215	471,	Lietuvoje	–	5	498).	Tačiau	„kitomis	smurtinėmis	nusikalsta-
momis	veikomis“	laikomos	labai	įvairios	veikos	–	pradedant	bet	kokios	rūšies	sveika-
tos	sutrikdymais	ir	baigiant	plėšimu	bei	seksualine	prievarta.	Taigi,	čia	esminį	vaidme-
nį	gali	vaidinti	gyventojų	polinkis	kreiptis	į	policiją,	o	ne	realus	šių	veikų	paplitimas.

131 Žr.	taip	pat:	Digrytė E.	Lietuvoje	žudoma	dažniau	nei	kitur	ES,	Vilniuje	–	rečiau	nei	
Rygoje	//	Delfi.lt,	2009	01	02.

13 pav. Registruotų	 baigtų	 nužudymų	 lygis	 (100	 000	 gyventojų)	 Europos	
šalyse	2003	 ir	 2007	m.	 (2006	m.)
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Panašūs	 rezultatai	matyti	 ir	 lyginant	EUROSTAT	duomenis	 (žr.	4 lente-
lę).	 Baltijos	 šalyse	 ir	 jų	 sostinėse	 užregistruojama	 daugiausia	 nužudymų	 iš	
visų	Europos	Sąjungos	 šalių	 bei	 jų	 kandidačių.

4 lentelė. Registruotų	baigtų	nužudymų	 skaičius	Europos	 šalyse	 ir	 jų	 sos-
tinėse132 133

Šalis Nužudymų	
skaičius	šalyje Nužudymų	skaičius	sostinėje

Abso-
liutus 
skaičius	
2007	m.

Lygio 
vidurkis  
2005–
2007	m.	 
100 000 

gyventojų133

Miestas

Abso-
liutus 
skaičius	
2007	m.

Lygio 
vidurkis  
2005–
2007	m. 
100 000 
gyventojų

Lichtenšteinas 0 0,00 Vaducas 0 0,00
Islandija 2 0,56 Reikjavikas 2 0,77
Austrija 45 0,64 Viena 20 1,21
Malta 4 0,66 Valeta 0 0,00
Norvegija 30 0,69 Oslas 8 1,61
Šveicarija 51 0,83 Bernas 0 1,09
Vokietija 692 0,90 Berlynas 42 1,49
Slovėnija 24 0,93 Liubliana 3 1,00
Graikija 115 1,05 Atėnai 39 1,10
Švedija 111 1,05 Stokholmas ... ...
Nyderlandai 164 1,06 Amsterdamas 32 3,63
Ispanija 482 1,12 Madridas 38 1,35
Italija 685 1,13 Roma 36 1,32
Danija 76 1,17 Kopenhaga 7 2,13
Lenkija 525 1,37 Varšuva 37 2,16
Liuksemburgas 7 1,42 Liuksemburgas 3 3,22
Anglija ir Velsas 784 1,43 Londonas 161 2,25

132 EUROSTAT	 duomenys	 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/crime/data/
database.	 Įskaičiuoti	 tyčiniai	 nužudymai,	 nužudymai	 nukentėjusiojo	 reikalavimu	 ir	
vaikų	nužudymai.	Neįskaičiuoti	neatsargūs	gyvybės	atėmimai,	abortai,	žmonių	žūtys	
pažeidus	Kelių	eismo	taisykles,	padėjimai	ir	pasikėsinimai	nusižudyti.

133 Šalys	sugrupuotos	pagal	šį	rodiklį.

Šalis Nužudymų	
skaičius	šalyje Nužudymų	skaičius	sostinėje

Abso-
liutus 
skaičius	
2007	m.

Lygio 
vidurkis  
2005–
2007	m.	 
100 000 

gyventojų133

Miestas

Abso-
liutus 
skaičius	
2007	m.

Lygio 
vidurkis  
2005–
2007	m. 
100 000 
gyventojų

Airija 85 1,45	* Dublinas 31 2,40
Prancūzija 826 1,46 Paryžius 33 1,49
Portugalija 185 1,47 Lisabona 14 0,68
Vengrija 137 1,57 Budapeštas 17 1,55
Šiaurės	Airija 30 1,59 Belfastas 6 3,74
Kroatija 66 1,63 Zagrebas 6 1,45
Kipras 11 1,66 Nikosija 7**** 2,10	*
Slovakija 89 1,76 Bratislava 16 3,29
Čekija 196 1,99 Praha 40 3,25
Rumunija 416 2,02 Bukareštas 22 1,28
Belgija 201 2,04 Briuselis 19 2,94
Škotija 111 2,17 Edinburgas 10 2,38
BJR
Makedonija 42 2,22 Skopjė 21 3,55

Suomija 127 2,23 Helsinkis 10 1,96
Serbija 182 2,24 Belgradas 51 3,17
Bulgarija 169 2,37 Sofija 24 2,40
Juodkalnija 10 3,05 Podgorica ... ...
Latvija 117** 5,70	** Ryga 39 ** 6,07	**
Turkija 3 345 6,10 Ankara 199 4,64
Estija 93 7,30	* Talinas 35 8,07	***
Lietuva 284 9,69 Vilnius 41 7,58

*	2004–2006	m.	**	Įskaitant	pasikėsinimus.	***	2006–2007	m.	****	2006	m.

Apibendrinant	nužudymų	statistikos	analizę	galima	padaryti	šias	išvadas:
1.	 	Lietuvoje	 nuo	 1993	 m.	 kasmet	 užregistruojama	 maždaug	 300–500	

nužudymų	 (tyčinių	 gyvybės	 atėmimų),	 o	 2009	m.	 jų	 buvo	 užregist-
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ruota	259	–	tai	mažiausias	nužudymų	skaičius	nuo	1992	m.	Daugiau-
sia	 nužudymų	Lietuvoje	buvo	užregistruota	1994	m.	 –	 523.

2.	 	Nužudymams	 registruoti	 įtaką	 daro	 daug	 socialinių,	 organizacinių,	
struktūrinių	 ir	 žmogiškųjų	 veiksnių:	 mirties	 priežasčių	 tyrimo	 preci-
ziškumas,	 dingusių	 be	 žinios	 žmonių	 paieškos	 rezultatai,	 medicinos	
personalo	darbo	profesionalumas	ir	sąžiningumas,	darbo	krūviai,	vei-
kų	 kvalifikavimo	 bei	 statistikos	 rinkimo	 ypatumai	 ir	 kita.	 Tikėtina,	
jog	nužudymai	 turi	 nemažą	 latentinę	dalį,	 tačiau	 ją	nagrinėjančių	 ty-
rimų	Lietuvoje	kol	 kas	 atlikta	 nebuvo.

3.	 	Pirminiais	 registravimo	 duomenimis,	 nužudytieji	 sudaro	 maždaug																	
5	proc.	mirusiųjų	dėl	 išorinių	priežasčių.	2009	m.	Lietuvoje	nusižudė	
per	5	kartus	daugiau	žmonių,	nei	buvo	nužudyta,	eismo	įvykiuose	žuvo	
beveik	2,5	karto	daugiau,	alkoholiu	mirtinai	apsinuodijo	beveik	2	kar-
tus	daugiau	asmenų.	Nužudytieji	(tyčia	atimta	gyvybė)	sudaro	maždaug	
33–49	proc.	nuo	nusikalstamų	veikų	žuvusių	asmenų.	Didžiąją	dalį	vis	
dar	 sudaro	 žūtys	pažeidus	kelių	 eismo	 saugumo	 taisykles.

4.	 	Policijos	departamento	sudaromos	nužudymų	suvestinės	iš	dalies	rodo,	
su	kokiomis	įvykių	aplinkybėmis	susiduria	tyrėjai	bei	kiek	daug	sub-
jektyvių	 ir	 objektyvių	 veiksnių	 gali	 lemti	 nužudymų	 statistikos	 for-
ma	vi	mą(si).	Šioje	srityje,	ypač	siekiant	ištirti	galimą	nužudymų	laten-
tiškumą,	 būtina	vykdyti	 tyrimus	 toliau.

5.		Palyginti	su	kitomis	Europos	šalimis,	Lietuvoje	ir	jos	sostinėje	Vilniu-
je	užregistruojama	santykinai	daug	nužudymų.	Panaši	nužudymų	būklė	
yra	ir	kitose	posovietinėse	šalyse.	Todėl	būtina	nagrinėti	smurto	papli-
timo	priežastis	ir	ieškoti	sprendimų,	kaip	jį	būtų	galima	sumažinti.

IV.2.	Seksualinė	prievarta

Simonas Nikartas
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su	jų	traumatizacijos	laipsniu.	Magistro	darbas.	Vilnius:	VU,	2000;	Prievarta	prieš	mote-
ris.	Vilnius,	2002;	Prievarta	prieš	vaikus.	Situacijos	globos	 institucijose	 įvertinimas.	Vil-
nius,	2003;	Purvaneckienė G.	Smurtas	prieš	moteris	Lietuvoje.	Vilnius:	Moterų	informa-
cijos	centras,	1999;	Statistikos	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	Vyriausybės	sta-
tistika;	Tarptautinis	nusikaltimų	aukų	tyrimas	Vilniuje	(Lietuva)	2000.	Baigiamoji	ataskai-
ta.	Vilnius: Teisės	institutas,	2001;	Tarptautinis	viktimologinis	tyrimas	Lietuvoje	1997	m.	
Baigiamoji	ataskaita.	Vilnius:	Teisės	institutas,	1997;	Tarptautinis	viktimologinis	tyrimas	
Lietuvoje	(2006).	Vilnius:	Teisės	institutas,	2006;	The	Burden	of	Crime	in	the	EU.	Rese-
arch	Report:	A	comparative	Analysis	of	the	European	Crime	and	Safety	Survey	(EU	ICS),	
2005;	Viktimizacijos	patirtis	Lietuvoje	2007	metais.	Nusikalstamumo	prevencijos	Lietu-
voje	centro	2008	metų	viktimologinis	tyrimas.	Vilnius:	NPLC,	2008.

Seksualinė,	 arba	 lytinė,	 prievarta	 tradiciškai	 laikoma	 viena	 iš	 savarankiškų	
smurto	 rūšių	 (šalia	fizinės	 ir	psichinės	prievartos).	Daugelyje	 šalių,	 taip	pat	
ir	Lietuvoje,	baudžiamuosiuose	įstatymuose	atskiros	nusikalstamų	veikų	su-
dėtys,	 turinčios	 būtent	 seksualinės	 prievartos	 požymių	 (jos	 atskiriamos	nuo	
fizinės	 ir	 psichinės	prievartos),	 atskleidžiamas	 tokio	pobūdžio	nusikalstamo	
elgesio	 baudžiamasis	 teisinis	 ir	 kriminologinis	 išskirtinumas.	 Seksualinio	
pobūdžio	nusikalstamos	veikos	 laikomos	vienomis	 iš	sunkiausių.	Pažymėti-
na,	 jog	 įvairiose	 valstybėse	 įvairiais	 laikais	 seksualinis	 smurtas	 (pvz.,	 išža-
ginimas)	 netgi	 gali	 būti	 laikomas	 sunkesniu	nusikaltimu	už	 žmogaus	nužu-
dymą.	Kita	 vertus,	 kaip	pažymi	 tyrinėtojai,	 nėra	 nė	vienos	 seksualinės	 vei-
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kos,	už	kurią	be	 išimčių	visais	 laikais	 ir	visur	būtų	baudžiama.134	Seksuali-
nę	 prievartą	 vertinant	 kriminologiškai	 itin	 svarbu	 turėti	 omenyje	 ir	 tai,	 kad	
dėl	sudėtingų	psichologinių,	socialinių,	biologinių	 ir	 teisinių	procesų	seksu-
alinės	nusikalstamos	veikos	yra	 itin	 latentinės.	Prie	veikų,	 susijusių	 su	 sek-
sualine	 prievarta,	 dažnai	 priskiriama	 ir	 prekyba	 žmonėmis.	 Šiame	 tyrime	
prekybos	 žmonėmis	 tematika	nagrinėjama	atskirame	 skyriuje.

Lietuvos	Respublikos	baudžiamajame	kodekse	išskiriamos	šios	seksuali-
nės	 prievartos	 nusikalstamos	 veikos:	 išžaginimas	 (Baudžiamojo	 kodekso	
(toliau	–	BK)	149	str.),	seksualinis	prievartavimas	(BK	150	str.),	privertimas	
lytiškai	 santykiauti	 (BK	151	str.),	 lytinės	aistros	 tenkinimas	pažeidžiant	ne-
pilnamečio	 asmens	 seksualinio	 apsisprendimo	 laisvę	 ir	 (ar)	 neliečiamumą	
(BK	151(1)	str.),	seksualinis	priekabiavimas	(BK	152	str.),	mažamečio	asmens	
tvirkinimas	 (BK	153	 str.).135

IV.2.1.	Registruotų	 seksualinių	nusikalstamų	veikų	 struktūra	 	
ir dinamika
2003–2009	m.	Lietuvoje	 buvo	užregistruota	 vidutiniškai	 443	 seksualinės	

prievartos	atvejai	per	vienerius	metus136.	Tai	vidutiniškai	sudaro	apie	0,5	proc.	
per	vienerius	metus	užregistruotų	nusikalstamų	veikų.

Lietuvoje	didžiausią	registruotų	seksualinio	pobūdžio	nusikalstamų	veikų	
struktūrinę	 dalį	 sudaro	 išžaginimai	 ir	 seksualiniai prievartavimai	 (apie															
80	 proc.	 visų	 seksualinės	 prievartos	 atvejų)137.	 Reikia	 pažymėti,	 kad	 iki	
naujojo	BK	įsigaliojimo	2003	m.	gegužės	mėn.	1	d.	 šių	dviejų	veikų	požy-

134 Göppinger H.	Kriminologie.	6	Aufl.	München:	C.	H.	Beck	Verlag,	2008,	S.	505–508.
135 Daugelyje	kitų	Europos	valstybių	baudžiamuosiuose	 įstatymuose	 įtvirtintos	panašios	

nusikalstamų	veikų	sudėtys.	Paprastai	išskiriamos	dvi	seksualinių	nusikaltimų	grupės:	
sunkesnio	pobūdžio	(angl.	rape),	kuriems	būdingas	smurto	požymis	arba	kai	nusikal-
timas	 padaromas	 nepilnamečiam	 asmeniui,	 ir	 lengvesnio	 pobūdžio	 (angl.	 sexual as-
sault),	 kai	 veikos	 padaromos	 nesmurtaujant:	 pavyzdžiui,	 seksualinis	 priekabiavimas	
arba	 privertimas	 lytiškai	 santykiauti	 ar	 tenkinti	 lytinę	 aistrą,	 pasinaudojant	 asmens	
priklausomumu	(ši	sąvoka	apima	 ir	BK	151	str.	1	d.	atvejus,	kai	 lytiškai	santykiauti	
priverčiama	nenaudojant	psichinės	prievartos	(grasinimų).

136 Remiamasi	Informatikos	ir	ryšių	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	vidaus	reika-
lų	ministerijos	pateikiamais	 registruoto	nusikalstamumo	statistiniais	duomenimis,	nu-
rodytais	Nusikalstamumo	prevencijos	Lietuvoje	centro	internetiniame	puslapyje	www.
nplc.lt	 bei	 Lietuvos	Respublikos	 vidaus	 reikalų	ministerijos	 internetiniame	 puslapyje	
http://www.vrm.lt/fileadmin/Image_Archive/IRD/Statistika/index2.phtml?id=198

137 Apie	šias	nusikalstamas	veikas	turima	daugiausia	statistikos	duomenų,	todėl	daugiau	
dėmesio	skiriama	jų	analizei.

mius	 apėmė	 viena	 senojo	 BK	 išžaginimo	 (118	 str.)	 nusikaltimo	 sudėtis138. 
Todėl	tikslinga	išžaginimų,	užregistruotų	iki	naujojo	BK	įsigaliojimo,	skaičių	
nagrinėti	kartu	su	išžaginimų	ir	seksualinių	prievartavimų,	registruotų	įsiga-
liojus	 naujajam	BK,	 skaičiumi.

Išžaginimų	(ir	seksualinių	prievartavimų	po	2003	m	gegužės	1	d.)	statis-
tikos	duomenų	analizė	rodo,	kad	šių	nusikaltimų	dinamikai	būdingas	pasto-
vumas	ir	lėtas	bei	tolygus	didėjimas:	nuo	1960	m.	iki	2002	m.	šių	nusikaltimų	
padaugėjo	tik	1,7	karto,	o	bendras	registruotas	nusikalstamumas	per	tą	patį	
laikotarpį	padidėjo	penkis	kartus.	Nepriklausomos	Lietuvos	laikotarpiu	nuo	
1990	m.	iki	2002	m.	užregistruotų	išžaginimų	skaičius	išliko	nepakitęs	–	di-
desnių	pokyčių	nebuvo	ir	vidutiniškai	100	000	gyventojų	tekdavo	5,14	atve-
jo	(daugiausia	išžaginimų	buvo	užregistruota	1999	m.	–	6,4	(100	000	gyven-
tojų),	mažiausiai	1994	m.	–	4,5	(100	000	gyventojų).	Nuo	2003	m.	išžagini-
mų	(kartu	su	seksualiniais	prievartavimais)	skaičius	pradėjo	didėti:	2003	m.	
100	000	gyventojų	teko	10,1,	2004	m.	–	11,26,	2005	m.	–	jau	14,5	nusikals-
tamos	veikos.	2006–2009	m.	matyti	mažėjimo	tendencijos	(kaip	ir	bendro	
nusikalstamumo)139	–	atitinkamai	100	000	gyventojų	teko	13,	9,8,	9,1	ir	8,7	
nusikalstamos	veikos	(žr.	5 lentelę).	Nepaisant	mažėjimo	tendencijų	pastaraisiais	
metais,	vis	dėlto	2003–2009	m.	pastebimas	kur	kas	aukštesnis	bendras	šių	
nusikalstamų	veikų	lygis	(vidutiniškai	10,9)	nei	ankstesniu	laikotarpiu	–	1990–
2002	m.	(vidutiniškai	5,14).	Toks	išžaginimų	ir	seksualinių	prievartavimų	skai-
čiaus	padidėjimas	nuo	2003	m.	gali	būti	sietinas	su	keliomis	aplinkybėmis:

1)	 įsigaliojus	naujiesiems	Baudžiamajam	ir	Baudžiamojo	proceso	kodek-
sams	pasikeitė	nusikalstamų	veikų	registravimo	tvarka	(kaip	ir	bendro	
registruoto	nusikalstamumo	padidėjimo	atveju);

2)	 pakito	nusikalstamų	veikų	 sudėtys:
a)	 dabartinės	 išžaginimo	 ir	 seksualinio	 prievartavimo	 sudėtys	 apima	

kai	 kurias	 seksualinės	 prievartos	 veikas,	 už	 kurias	 baudžiamoji	
atsakomybė	 kildavo	 pagal	 kitus	 senojo	 Baudžiamojo	 kodekso	
straipsnius,	 taip	 pat	 anksčiau	nekriminalizuotas	 veikas;

b)	 dalis	 nusikalstamų	veikų,	 galiojant	 senajam	BK	kvalifikuotų	 kaip	
tvirkinamieji	veiksmai,	remiantis	pastarųjų	metų	teismų	praktika140,	

138 Esminis	šių	veikų	skirtumas	–	lytinio	santykiavimo	būdas:	išžaginimo	nusikaltimo	sudė-
tis	apima	tik	vaginalinį,	o	seksualinio	prievartavimo	–	visus	kitus:	analinį,	oralinį	ir	kt.

139 Žr.	šio leidinio I skyrių.
140 Lietuvos	Aukščiausiojo	Teismo	senato	2004	m.	gruodžio	30	d.	nutarimas	Dėl	teismų	

praktikos	 išžaginimo	 ir	 seksualinio	 prievartavimo	 baudžiamosiose	 bylose	 ir	 teismų	
praktikos	apžvalga	//	Teismų	praktika,	2004,	Nr.	22.
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pagal	 BK	 150	 str.	 4	 d.	 kvalifikuojami	 kaip	 mažamečio	 asmens	
seksualinis	 prievartavimas.

5 lentelė. Išžaginimų	ir	seksualinių	prievartavimų	skaičius141	1990–2009	m.
Metai 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Užregistruota 196 189 191 196 165 200 168 166 166 225

Skaičius	100	000	
gyventojų 5,3 5,1 5,2 5,3 4,5 5,5 4,6 4,6 4,7 6,4

Metai 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Užregistruota 183 176 188 351 388 496 442 332 307 289

Skaičius	100	000	
gyventojų 5,2 5,0 5,4 10,1 11,3 14,5 13 9,8 9,1 8,7

Taip	pat	darytina	prielaida,	kad	šiuos	oficialiosios	seksualinės	prievartos	
statistikos	pokyčius	galėtų	 lemti	 ir	nukentėjusiųjų	asmenų	elgsena,	didėjan-
tis	ar	mažėjantis	pasitikėjimas	teisėsaugos	institucijomis	bei	motyvacija	į	jas	
kreiptis.

Svarbu	palyginti	 registruotas	 seksualinės	prievartos	veikas	 su	 įtariamų-
jų	 ir	 nuteistųjų	 skaičiumi.	 2005–2009	 m.142	 užregistruota	 1	 260	 asmenų,	
įtariamų	(kaltinamų)	padariusių	 išžaginimo	ir	seksualinio	prievartavimo	nu-
sikaltimus	(2005	m.	–	317,	2006	m.	–	253,	2007	m.	–	215,	2008	m.	–	201,	
2009	–	274).	Nuo	2005	m.	 iki	2007	m.	už	 šiuos	nusikaltimus	buvo	nuteis-
ti	638	asmenys	(2005	m.	–	252,	2006	m.	–	182,	2007	m.	–	204)143.	Lyginant	
šiuos	 skaičius	 su	 registruotomis	nusikalstamomis	veikomis	 svarbu	pažymė-
ti,	 kad	 2005–2009	 m.	 užregistruoti	 1	 866	 išžaginimai	 ir	 seksualiniai	 prie-
vartavimai,	o	įtariamųjų	už	šiuos	nusikaltimus	buvo	kur	kas	mažiau	(1	260).	
Nuteistųjų	dar	mažiau	–	nuo	2005	m.	iki	2007	m.	–	638,	palyginti	su	1	270	
registruotų	nusikaltimų	per	 tą	 patį	 laikotarpį.

141 Iki	naujojo	BK	įsigaliojimo	(2003	05	01)	išžaginimo	nusikaltimo	sudėtis	apėmė	sek-
sualinio	prievartavimo	požymius,	naujajame	BK	išskirtus	atskira	nusikalstamą	veika	
(BK	150	str.).

142 Svarbu	 pažymėti,	 kad	 2005–2009	 m.	 laikotarpis	 pasirinktas	 atsižvelgiant	 į	 tai,	 kad	
oficialūs	statistikos	duomenys	apie	nuteistuosius	asmenis	pagal	atskiras	nusikalstamas	
veikas	pateikiami	tik	nuo	2005	m.

143 Duomenų	apie	nuteistuosius	šaltinis:	Nacionalinės	teismų	administracijos	pateikta	sta-
tistika.

IV.2.2.	Nukentėjusiųjų	 skaičius
2004–2009	m.	buvo	užregistruotas	2	061	nukentėjęs	nuo	seksualinės	prie-

vartos	asmuo	(apie	0,7	proc.	visų	per	tą	patį	laikotarpį	nuo	nusikaltimų	nu-
kentėjusių	fizinių	asmenų),	t.	y.	vidutiniškai	per	metus	–	344	nukentėjusieji.

Daugiausia	 nukentėjusiųjų	 užfiksuota	 2006	 m.	 –	 411,	 mažiausiai																					
2009	 m.	 –	 241.144	 Net	 58	 proc.	 nukentėjusiųjų	 –	 nepilnamečiai:	 2004–													
2009	 m.	 iš	 viso	 užregistruoti	 1	 202,	 vidutiniškai	 200	 per	 vienerius	 metus	
(žr.	6 lentelę).

6 lentelė. Registruotų	seksualinės	prievartos	nusikalstamų	veikų	bei	nuken-
tėjusiųjų	 skaičius	Lietuvoje	2004–2009	m.
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Išžagi-
nimas  
(BK	149	
str.)

Iš	viso 260 257 265 227 253 215 200 180 164 146 149 107

Iš	jų:	nepil-
namečių	/	
mažamečių	
išžaginimai	
(BK	149	
str.	3,	4	d.)

– 113 113 99 136 101 107 97 72 57 72 54

Seksu-
alinis 
prievar-
tavimas 
(BK	150	
str.)

Iš	viso 128 78 231 135 189 106 132 96 143 78 140 85

Iš	jų:	nepil-
namečių	/	
mažamečių	
seksu	aliniai	
prievartavi-
mai	(BK	
150	str.	3,	
4	d.)

– 47 130 82 124 59 88 68 92 46 96 63

144 Šie	duomenys	patvirtina	registruotų	seksualinės	prievartos	atvejų	mažėjimo	pastarai-
siais	metais	tendenciją.	Plg.	 išžaginimų	ir	seksualinių	prievartavimų	skaičių	100	000	
gyventojų:	2006	m.	–	13,	2007	m.	–	9,8,	2008	m.	–	9,1,	2009	m.	–	8,7.
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Priver-
timas 
lytiškai	
santy-
kiauti  
(BK	151	
str.)

Iš	viso 10 6 5 3 10 13 2 2 6 5 9 7
Iš	jų:	ne-
pilnamečio	
asmens	
(BK	151	
str.	2	d.)

– 3 4 3 4 8 1 1 3 2 4 3

Lytinės	aistros	
tenkinimas	pažei-
džiant	nepilnamečio	
apsisprendimo lais-
vę	ir	neliečiamumą	
(BK	1511	str.)

– – – – 0 – 2 – – 1 4 2

Seksualinis 
priekabiavimas 
(BK	152	str.)	

3 5 3 2 4 3 2 5 4 2 3 2

Mažamečio	asmens	
tvirkinimas 
(BK	153	str.)

46 50 57 39 69 74 49 53 55 39 60 38

Iš	viso 447 396 561 406 525 411 385 336 372 271 365 241

Atsižvelgiant	į	oficialiosios	statistikos	duomenų	analizę	galima	teigti,	kad	
registruotų	seksualinės	prievartos	nusikaltimų	dinamika	pasižymi	pastovumu,	
mažais	didėjimo	tempais,	nepastebima	didelių	nusikalstamų	veikų	skaičiaus	
šuolių.	Šie	duomenys	reikšmingi	tuo,	kad	gali	būti	vertinami	ir	kaip	realaus	
šių	 nusikaltimų	 skaičiaus	dinamikos	pastovumo	 rodiklis.145

145 Dažnai	 nedideli	 oficialiai	 registruoto	 nusikalstamumo	 svyravimai	 yra	 siejami	 ne	 su	
faktinio	nusikaltimų	skaičiaus	sumažėjimu,	o	su	tam	tikrais	formaliai	statistikos	duo-
menis	 tikslinančiais	veiksniais,	pavyzdžiui,	kaip	minėta	aukščiau,	–	 su	nusikalstamų	
veikų	registravimo	tvarkos	ar	nusikalstamų	veikų	sudėčių	pokyčiais,	teisėsaugos	ins-
titucijų	veiklos	efektyvumu.	Apie	realaus	nusikalstamumo	padidėjimą	galima	drąsiai	
teigti	tik	tada,	kai	statistikos	duomenys	rodo	didelius	registruotų	nusikaltimų	skaičiaus	
dinamikos	pokyčius	(plačiau	žr.:	Gečėnienė S.	Nusikalstamumo	dinamikos	monitorin-
gas	//	Jurisprudencija,	2006,	t.	6	(84),	p.	54–62.)

IV.2.3.	Seksualinės	prievartos	 latentiškumo	rodikliai	Lietuvoje
Mokslinėje	 literatūroje	 seksualinio	 pobūdžio	 nusikaltimai	 laikomi	 labai	

latentiniais.	Remdamiesi	viktimologiniais	tyrimais146,	pabandysime	pažvelg-
ti	į	šių	nusikaltimų	latentiškumo	mastą	bei	priežastis.	Pažymėtina,	jog	beveik	
visuose	 aptariamuose	 tyrimuose	 tik	moterys	 nurodė,	 kad	 patyrė	 seksualinę	
prievartą147.

Pirmojo	 Lietuvoje	 atlikto	 tarptautinio	 viktimologinio	 tyrimo	 (1997	 m.)	
duomenimis,	1992–1996	m.	3,7	proc.	 iš	1	000	respondentų148	patyrė	seksu-
alinio	pobūdžio	pažeidimų,	 t.	 y.	 vidutiniškai	 0,74	proc.	 per	metus.

Teisės	instituto	2000	m.	viktimologinio	tyrimo	Vilniaus	mieste	rezultatai	
parodė,	kad	iš	2000	apklaustųjų	seksualinio	pobūdžio	nusikaltimą	1996–2000	
m.	patyrė	7	proc.	asmenų	t.	y.	vidutiniškai	1,4	proc.	per	metus.	Šie	skaičiai	
beveik	 du	 kartus	 didesni	 nei	 1997	m.	 tyrimo	 duomenimis.	Tiesa,	 reikia	 at-
sižvelgti	 ir	 į	 tą	 faktą,	 kad	2000	m.	 tyrimas	buvo	 atliktas	 tik	Vilniaus	mies-
te,	 kuriame	 vyrauja	 aukščiausias	 nusikalstamumo	 lygis	 Lietuvoje.149	 Todėl	
šių	duomenų	negalima	vertinti	kaip	seksualinių	pažeidimų	skaičiaus	padidė-
jimo	visos	Lietuvos	mastu.

2004	m.	 atlikto	Aleksandro Dobrynino	 ir	Vlado Gaidžio	 viktimologinio	
tyrimo	 „Ar	 saugi	 Lietuvos	 visuomenė?“	 duomenimis,	 iš	 264	 respondentų	

146 Viktimizacijos	patirtis	Lietuvoje	2007	metais.	Nusikalstamumo	prevencijos	Lietuvoje	
centro	2008	metų	viktimologinis	 tyrimas.	Vilnius:	NPLC,	2008;	Nusikalstamų	veikų	
patirtis	 Lietuvoje	 2005	 metais.	 Nusikalstamumo	 prevencijos	 Lietuvoje	 centro	 2006	
metų	viktimologinis	tyrimas.	Vilnius:	NPLC,	„Vilmorus“,	2006;	Tarptautinis	viktimo-
loginis	tyrimas	Lietuvoje	(2006).	Vilnius:	Teisės	Institutas,	2006;	Dobryninas A., Gai-
dys V.	 Ar	 saugi	 Lietuvos	 visuomenė?	 Lietuvos	 gyventojų	 viktimizacijos	 patirtis	 ir	
požiūris	 į	baudžiamąją	justiciją	bei	visuomenės	saugumą.	Vilnius,	2004;	Tarptautinis	
nusikaltimų	aukų	tyrimas	Vilniuje	(Lietuva)	2000.	Baigiamoji	ataskaita.	Vilnius:	Tei-
sės	institutas,	2001;	Tarptautinis	viktimologinis	tyrimas	Lietuvoje	1997	m.	Baigiamo-
ji	ataskaita.	Vilnius:	Teisės	institutas,	1997.

147 Išskyrus	NPLC	atliktame	tyrime	„Viktimizacijos	patirtis	Lietuvoje	2007	metais“,	ku-
riuo	nustatytas	vienas	atvejis,	kai	patyręs	seksualinę	prievartą	nurodę	vyriškos	 lyties	
respondentas.

148 Visos	iš	apklaustųjų	patyrusių	seksualinę	prievartą	buvo	moterys.
149 Pavyzdžiui,	2007	m.	nusikalstamumo	lygis	Vilniaus	mieste	buvo	3	995	nusikalstamos	

veikos	 100	 000	 gyventojų,	 o	 visos	 Lietuvos	 nusikalstamumo	 lygis	 buvo	 beveik	 du	
kartus	mažesnis	–	2	185	nusikalstamos	veikos	100	000	gyventojų.	Panašūs	ir	ankstes-
nių	 metų	 statistikos	 duomenys	 (plačiau	 žr.:	 Statistikos	 departamento	 prie	 Lietuvos	
Respublikos	Vyriausybės	pateiktą	informaciją:	http://www.stat.gov.lt)
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per	penkerius	metus	(1999–2003	m.)	nė	vienas	nenurodė	patyręs	seksua-
linę	 prievartą.	 Tačiau	 vertinant	 šio	 tyrimo	 duomenis	 reikia	 atsižvelgti	 į	
mažesnį	 nei	 kituose	 tyrimuose	 dalyvavusių	 respondentų	 skaičių	 (264)	 bei	
siauresnę	 klausimyne	 suformuluotą	 seksualinės	 prievartos	 definiciją,	 kuri	
buvo	apibrėžta	kaip	išžaginimas,	t.	y.	į	atvejus,	kurie	apima	tik	sunkiausias	
seksualinės	 prievartos	 formas.	 Kituose	 tyrimuose	 seksualinės	 prievartos	
sąvoka	buvo	pateikiama	plačiau,	–	aptariami	 įvairūs	 seksualinio	pobūdžio	
veiksmai.150

Nusikalstamumo	 prevencijos	 Lietuvoje	 centro	 (NPLC)	 atlikto	 tyrimo	
„Nusikalstamų	 veikų	 patirtis	 2005	metais“	 rezultatai	 rodo,	 kad	 7	 iš	 1	 001	
(0,7	proc.)	 respondento	patyrė	10	seksualinių	nusikalstamų	veikų	(0,8	proc.	
visų	 tyrime	 apklaustų	 asmenų	 patirtų	 nusikalstamų	 veikų)151.	 Šie	 rodikliai	
beveik	 sutampa	 su	 1997	 m.	 viktimologinio	 tyrimo	 duomenimis.	 2005	 m.	
Teisės	 instituto	 tyrimu	 nustatyta,	 kad	 2001–2005	 m.	 seksualinę	 prievartą	
tiesiogiai	 patyrė	 1,6	 proc.	 visų	 apklaustųjų,	 t.	 y.	 vidutiniškai	 0,32	 proc.	 per	
metus.	 Naujausio,	 2008	 m.,	 NPLC	 atlikto	 tyrimo	 „Viktimizacijos	 patirtis	
Lietuvoje	2007	metais“	skaičiai	labai	panašūs	–	seksualinę	prievartą	2007	m.	
nurodė	patyrę	 0,3 proc.	 respondentų	 iš	 1	 001.

Taigi,	galima	teigti,	kad	šių	dviejų	tyrimų	rezultatai	atskleidžia	tam	tikras	
nežymias	 seksualinės	 prievartos	 atvejų	 visuomenėje	 mažėjimo	 tendencijas.	
Pabandysime	palyginti	 šių	 tyrimų	duomenis	 su	oficialioje	 statistikoje	patei-
kiamais	 seksualinės	 prievartos	 nusikalstamų	veikų	 skaičiais.

Remiantis	 pastaraisiais	 dviem	viktimologiniais	 tyrimais152,	 nuo	2001	m.	
iki	 2007	m.153	 realių	 seksualinės	 prievartos	 nusikalstamų	 veikų	 koeficien-
tas	 –	 apie	 0,3	 proc.	 per	metus	 nuo	 viso	 gyventojų	 skaičiaus.	 Informatikos	
ir	 ryšių	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	vidaus	 reikalų	ministerijos	
pateikiamais	 statistikos	 duomenimis,	 2004–2007	 m.	 buvo	 užregistruoti	 vi-

150 Pavyzdžiui,	2005	m.	Teisės	 instituto	viktimologiniame	 tyrime	 tokie	veiksmai	apėmė	
ir	 nepadorų	 užpuolimą,	 ir	 agresyvų	 elgesį,	 kurie	 respondentų	 galėjo	 būti	 suvokiami	
kur	kas	plačiau.

151 Tyrimo	duomenimis,	1	001	respondentas	patyrė	1	286	nusikalstamas	veikas.
152 Viktimizacijos	patirtis	Lietuvoje	2007	metais.	Nusikalstamumo	prevencijos	Lietuvoje	

centro	2008	metų	viktimologinis	tyrimas.	Vilnius:	NPLC,	2008;	Tarptautinis	viktimo-
loginis	tyrimas	Lietuvoje	(2006).	Vilnius:	Teisės	Institutas,	2006.

153 Tyrimuose	 nepateikiami	 2006	m.	 duomenys,	 tačiau	 abu	 tyrimai	 panašiu	 laikotarpiu	
patvirtina	panašias	tendencijas,	todėl	manytina,	kad	ir	tais	metais	padėtis	neturėtų	la-
bai	smarkiai	skirtis.

dutiniškai	 324	nukentėjusieji154.	Šis	 skaičius	 sudaro	 tik	0,01	proc.	 visų	Lie-
tuvos	gyventojų155.	Vadinasi,	 realus	nukentėjusių	nuo	 seksualinės	prievartos	
asmenų	 skaičius	gali	 būti	30	kartų	didesnis	 už	 registruotąjį	 tokio	pobūdžio	
nusikalstamumą156.

Vertinant	šiuos	skaičius	reikia	atsižvelgti	 į	 tai,	kad	apklaustieji	asmenys	
gali	 skirtingai	 suvokti	 jų	 atžvilgiu	 padarytus	 pažeidimus,	 ir	 ne	 visada	 tie	
pažeidimai	yra	nusikalstamos	veikos,	už	kurias	 realiai	galėtų	būti	baudžia-
ma	pagal	Lietuvos	Respublikos	baudžiamąjį	kodeksą.	Oficialiojoje	 statisti-
koje	nurodytos	nusikalstamos	veikos	pirminėje	 ikiteisminio	 tyrimo	stadijo-
je	 jau	 kvalifikuotos	 pagal	 atitinkamą	 BK	 straipsnį.	 Pavyzdžiui,	 2005	 m.	
Teisės	instituto	atlikto	viktimologinio	tyrimo	duomenimis,	iš	nurodžiusiųjų,	
jog	patyrė	seksualinę	prievartą,	3,1	proc.	respondentų	nurodė	patyrę	išprie-
vartavimą,	21,9	proc.	–	mėginimą	išprievartauti157.	25	proc.	tai	įvardijo	kaip	
nepadorų	 užpuolimą	 bei	 46,9	 proc.	 –	 kaip	 agresyvų	 elgesį.	 Šie	 duomenys	
leidžia	 daryti	 išvadą,	 kad	 realus	 patirtų	 seksualinio	 pobūdžio	 nusikaltimų	
skaičius	 gali	 būti	mažesnis158.	Kita	 vertus,	 sunkesnio	 pobūdžio	 seksualinės	
prievartos	 aukos	 gali	 vengti	 net	 ir	 anonimiškai	 prisipažinti	 patyrusios	 prie-
vartą.	Tai	gali	lemti	ne	tik	patirtos	sunkios	psichologinės,	moralinės	traumos	
bei	 dėl	 jų	 kilęs	 uždarumas,	 bet	 ir	 tai,	 kad	 šiuose	 tyrimuose	 apklausos	 yra	
atliekamos	namų	ūkiuose,	kai	šalia	aukos	gali	būti	 ir	 smurtautojas	 (šeimoje	
patirtos	seksualinės	prievartos	atvejais).	Dar	vienas	svarbus	seksualinės	prie-

154 Per	 tą	patį	 laikotarpį	buvo	oficialiai	užregistruoti	vidutiniškai	339	išžaginimo	ir	sek-
sualinio	prievartavimo	nusikaltimai	per	vienerius	metus.

155 Procentinė	 dalis	 apskaičiuota	 iš	 vidutinio	 (apie	 3	 405	 000)	 gyventojų	 skaičiaus	 per	
vienerius	metus	2004–2007	m.	Duomenų	šaltinis:	Statistikos	departamento	prie	Lie-
tuvos	 Respublikos	 Vyriausybės	 internetinis	 puslapis:	 http://www.stat.gov.lt/lt/pages/
view/?id=2420

156 Svarbu	pažymėti,	kad	statistiškai	šie	skaičiavimai	nėra	visiškai	tikslūs,	nes	neapima-
mos	visos	amžiaus	grupės,	pavyzdžiui,	nepilnamečių,	kurie	 laikomi	didesnės	 rizikos	
grupe	tapti	seksualinės	prievartos	auka	iki	15	metų	amžiaus	grupės.	Tačiau	šiais	skai-
čiais	ne	 tiek	 siekiama	 tikslumo,	kiek	bandoma	atskleisti	bendras	 tendencijas,	 rodan-
čias	didelį	latentinio	šios	rūšies	nusikalstamumo	mastą.

157 Šie	skaičiai	vertintini	atsargiai,	nes	mėginimas	išprievartauti	gali	būti	skirtingų	asme-
nų	suvokiamas	labai	nevienodai.

158 Vertėtų	paminėti,	kad	šie	duomenys	rodo	itin	didelį	 latentiškumą	tokių	nusikalstamų	
veikų	kaip	seksualinis	priekabiavimas.	Tai	lengvesnio	pobūdžio	seksualinis	nusikalti-
mas,	daugeliu	atvejų	galintis	atitikti	tyrime	apklaustų	asmenų,	patirtų	seksualinių	pa-
žeidimų,	nurodytus	požymius.	2004–2009	m.	užregistruota	 tik	19	 tokių	veikų	 ir	 tiek	
pat	nukentėjusiųjų.
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vartos	kriminalinės	statistikos	ir	jos	latentinės	dalies	neadekvatumo	aspektas	
yra	 tas,	 jog	 į	 kriminalinę	 statistiką	 kartais	 įtraukiami	 melagingi	 skundai,	
tikrovėje	nesusiję	 su	 seksualine	prievarta.

IV.2.4.	Latentiškumo	priežastys
Vertinant	seksualinės	prievartos	latentiškumo	priežastis	svarbu	atsižvelgti	

į	daugelį	veiksnių,	susijusių	su	šių	nusikalstamų	veikų	specifiškumu.	Vikti-
mologinių	tyrimų	duomenimis,	labai	didelė	nuo	seksualinės	prievartos	nuken-
tėjusiųjų	asmenų	dalis	nesikreipia	į	policiją.	1997	m.	viktimologinio	tyrimo159 
duomenimis,	dauguma	respondenčių	(15	iš	19),	nurodžiusių,	kad	nukentėjo	
nuo	seksualinės	prievartos,	nepranešė	policijai,	nes	manė,	kad	policija	nieko	
nepadarys,	bijojo	arba	nemėgo	policijos160.	2000	m.	Tarptautinio	viktimologi-
nio	tyrimo161	Vilniaus	mieste	duomenimis,	į	policiją	kreipėsi	tik	7	proc.	ap-
klaustųjų,	patyrusių	seksualinę	prievartą.	2005	m.	Viktimologinio	tyrimo162 
rezultatai	rodo,	kad	apie	patirtą	pažeidimą	pranešė	31,3	proc.	respondentų.

Šio	tyrimo	duomenys	rodo,	kad	seksualinės	prievartos	atvejų	padaugėjo,	
tačiau	tai	sunku	įvertinti	kaip	realų	pokytį,	nes	yra	labai	mažai	respondentų,	
atsakiusių,	 kad	patyrė	 seksualinę	prievartą	 (32	 iš	 2	 000).

Pagrindinė	 nesikreipimo	 priežastis	 –	nepasitikėjimas	 policija:	 2000	m.	
tyrimo	duomenimis,	 28	proc.	 nukentėjusiųjų	nesikreipė,	 nes	manė,	 kad	po-
licija	 negalėtų	 nieko	 padaryti163,	 18	 proc.	 –	 kad	 policija	 nieko	 nedarytų164,	
11	 proc.	 –	 nes	 bijo	 arba	 nemėgsta	 policijos,	 10	 proc.	manė,	 kad	 tai	 ne	 po-

159 Tarptautinis	viktimologinis	 tyrimas	Lietuvoje	1997	m.	Baigiamoji	ataskaita.	Vilnius:	
Teisės	institutas,	1997.

160 Iš	19	teigusių,	kad	patyrė	seksualinę	prievartą,	10	nesikreipė,	nes	manė,	jog	policija	
nieko	 nepadarytų	 arba	 nieko	 negalėtų	 padaryti,	 3	 –	 nes	 bijo,	 nemėgsta	 arba	 nenori	
turėti	reikalų	su	policija,	1	nurodė,	kad	tai	ne	policijos	reikalas,	1	problemą	išspren-
dė	pats.

161 Tarptautinis	nusikaltimų	aukų	 tyrimas	Vilniuje	 (Lietuva)	2000.	Baigiamoji	ataskaita.	
Vilnius:	Teisės	institutas,	2001.

162 Tarptautinis	viktimologinis	tyrimas	Lietuvoje	(2006).	Vilnius:	Teisės	institutas,	2006.
163 Tokia	atsakymo	formuluotė	vertina	respondento	nuomonę	apie	objektyvų	policijos	ne-

galėjimą	pakeisti	nusikalstamą	veiką	patyrusios	aukos	padėties,	pavyzdžiui,	manymas,	
kad	tokia	nusikalstama	veika	labai	sunkiai	atskleidžiama	arba	kad	kaltininką	bus	labai	
sunku	surasti	ir	sulaikyti,	kad	labai	sunku	įrodyti	tokią	nusikalstamą	veiką	ir	panašiai.

164 Ši	 atsakymo	 formuluotė	 vertina	 nuomonę	 apie	 subjektyvųjį	 policijos	 nesugebėjimą	
ar	 nenorą	 tirti	 nusikalstamą	 veiką,	 pavyzdžiui,	 manymas,	 jog	 policija	 vengia	 tirti	
tokias	bylas,	 įdeda	per	mažai	pastangų	tirdama	bylą,	neturi	reikiamos	kvalifikacijos	
ir	panašiai.

licijos	 darbas.	 Taigi,	 galima	 teigti,	 kad	 net	 57	 proc.	 nesikreipia	 dėl	 nepa-
kankamo	pasitikėjimo	policija.	Daug	mažiau	nesikreipiama	dėl	keršto	baimės	
(16	proc.)	ar	kitų	priežasčių	 (20	proc.).	Šie	duomenys	 rodo,	 jog	nepasitikė-
jimas	teisėsaugos	institucijomis	–	tai	viena	pagrindinių	priežasčių,	lemiančių	
seksualinių	 nusikaltimų	 (kaip	 ir	 apskritai	 nusikalstamų	 veikų	 asmeniui)	 la-
tentiškumą.	 Kita	 priežastis,	 dėl	 kurios	 aukos	 nesikreipia	 į	 policiją,	 yra	 pa-
tirta	fizinė,	ypač	psichinė,	žala,	 tampanti	kliūtimi	kreiptis	 į	policiją	dėl	 jau-
čiamo	bejėgiškumo.165

Reikia	 pažymėti,	 jog	 tokių	 veikų	 latentiškumas	 galėtų	 sumažėti,	 jeigu	
aukos	 aktyviau	 kreiptųsi	 į	 policijai	 alternatyvias	 pagalbos	 tarnybas	 (pvz.,	
visuomenines	 organizacijas,	 gydymo	 įstaigas	 ir	 pan.)166.	 Tačiau,	 2000	 m.	
tyrimo	duomenimis,	tik	4	proc.	aukų	sulaukė	pagalbos	iš	pagalbos	tarnybų.	
1997	 m.	 tyrimo	 rezultatai	 rodo,	 jog	 nė	 viena	 nuo	 seksualinės	 prievartos	
nukentėjusi	moteris	 nesikreipė	 į	 pagalbos	 tarnybas.	Tačiau	 didelė	 dalis	 pri-
pažino167,	 kad	 tokios	 tarnybos	galėtų	būti	 naudingos.

Dar	 viena	 latentiškumo	 priežastimi	 galima	 nurodyti	 specifinį	 aukos	 ir	
kaltininko	santykių	pobūdį,	būdingą šių	nusikaltimų	padarymo	mechanizmui.	
Dažnai	šių	nusikaltimų	aukos	pažįsta	užpuoliką.	Pavyzdžiui,	2000	m.	tyrimo	
duomenimis,	11	proc.	 respondentų,	nukentėjusių	nuo	seksualinių	pažeidimų,	
pažinojo	kaltininką,	21	proc.	žinojo	vardą.	1997	m.	 tyrimo	duomenimis,	be-
veik	 ketvirtadalis	 pažinojo	 iš	 matymo	 arba	 žinojo	 vardą.	 Nusikalstamumo	
prevencijos	 Lietuvoje	 centro	 tyrimo	 „Nusikalstamų	 veikų	 patirtis	 Lietuvoje	
2005	metais“	rezultatai	atskleidžia,	kad	smurtautoją	pažinojo	60	proc.	au-
kų.168	 Vadinasi,	 dalis	 aukų	 vienokiais	 ar	 kitokiais	 santykiais	 susijusios	 su	
skriaudėju,	 o	 tai	 taip	 pat	 gali	 būti	 kliūtis	 kreiptis	 į	 teisėsaugos	 institucijas	
(pvz.,	 gailestis,	 nenoras	 išduoti	 ir	 pan.,	 keršto	 baimė).	Manytina,	 kad	Lietu-
voje	yra	daug	visuomenei	ir	policijai	nežinomų	seksualinės	prievartos	šeimo-

165 2000	m.	 tyrimo	duomenimis,	16	proc.	nukentėjusių	nuo	seksualinės	prievartos	nesi-
kreipė	į	policiją	dėl	keršto	baimės.

166 Tokios	įstaigos	ir	visuomeninės	organizacijos	galėtų	pranešti	apie	seksualinės	prievar-
tos	atvejus	teisėsaugos	institucijoms,	taip	pat	pačios	registruoti	tokius	atvejus.	Jų	pa-
teikiami	duomenys	padėtų	 turėti	 tikslesnės	 ir	 išsamesnės	 statistikos	 apie	 seksualinės	
prievartos	 mastus	 Lietuvoje.	 Tam	 būtų	 tikslinga	 sukurti	 bendrą	 duomenų	 kaupimo	
sistemą.

167 1997	m.	viktimologinio	 tyrimo	duomenimis	–	72,4	proc.	2000	m.	 tyrimo	duomeni-
mis	–	40	proc.

168 10	proc.	nurodė	patyrusios	seksualinę	prievartą	iš	sutuoktinio,	partnerio	ar	sugyventi-
nio,	50	proc.	–	pažįstamo,	buvusio	sutuoktinio,	partnerio	ar	sugyventinio.



IV. Atskirų nusikalstamų veikų rūšių registruoti ir latentiškumo rodikliai92

Simonas Nikartas Simonas Nikartas

93IV.2. Seksualinė prievarta

je	 atvejų169.	 Seksualinio	 smurto	 šeimoje	 aukos	 dažnai	 būna	 psichologiškai	
bei	 ekonomiškai	 priklausomos	 nuo	 smurtaujančio	 sutuoktinio,	 dėl	 šios	 prie-
žasties	 šias	nusikalstamas	veikas	 ištirti	 darosi	 labai	problemiška.170

IV.2.5.	Lyginamieji	 registruotos	 ir	 latentinės	 seksualinės	 		
prievartos	 rodikliai	užsienio	 šalyse171

Užsienio	 valstybių	 seksualinės	 prievartos	 registruotų	 nusikaltimų	 statis-
tikos	 analizė	 rodo,	 kad	 yra	 nemažas	 daugelio	Vakarų	 Europos	 valstybių	 ir	
Rytų	bei	Pietų	Europos	šalių	registruotų	seksualinės	prievartos	veikų	skaičiaus	

169 1997–1998	m.	Lietuvoje	atlikto	sociologinio	tyrimo	„Smurtas	prieš	moteris“	duome-
nimis,	42,4	proc.	tuo	metu	ištekėjusių	arba	gyvenusių	neregistruotoje	santuokoje	mo-
terų	bent	kartą	gyvenime	patyrė	savo	dabartinio	sutuoktinio	/	partnerio	fizinį,	seksua-
linį	smurtą	arba	joms	buvo	grasinta;	53,5	proc.	praeityje	santuokinius	ryšius	turėjusių	
moterų	patyrė	savo	buvusio	vyro	ar	partnerio	fizinį,	seksualinį	smurtą	arba	joms	buvo	
grasinta	(Purvaneckienė G.	Smurtas	prieš	moteris	Lietuvoje.	Vilnius:	Moterų	informa-
cijos	centras,	1999,	p.	90).	2002	m.	Moterų	informacijos	centro	užsakyto	ir	viešosios	
nuomonės	kompanijos	„Spinter“	atlikto	kompleksinio	tyrimo	prievartai	prieš	moteris	
įvertinti	rezultatai	parodė,	kad	absoliuti	gyventojų	dauguma	(87	proc.)	pripažįsta,	kad	
šalyje	egzistuoja	prievarta	prieš	moterį	šeimoje.	17	proc.	apklaustų	moterų	nurodė,	jog	
buvo	verčiamos	(sutuoktinių	/	partnerių	/	tėvų	/	artimų	giminaičių)	lytiškai	santykiau-
ti.	10	proc.	moterų	dažnai	tenka	(teko)	patirti	fizinę	prievartą	šeimoje,	25	proc.	–	ret-
karčiais.	 Psichologinės	 prievartos	 patirtis	 pati	 plačiausia.	 Tik	 apie	 20	 proc.	 moterų	
nepatyrė	psichologinės	prievartos	šeimoje.	20	proc.	moterų	teko	susidurti	su	ekonomi-
ne	prievarta.	Daugiau	nei	pusė	apklaustųjų	(57	proc.)	nežinojo	jokių	tarnybų	ar	tele-
fonų,	 teikiančių	 moterims	 pagalbą	 smurto	 atveju.	 Krizių	 centrai	 geriausiai	 žinomi	
Vilniuje	 (35	 proc.),	 mažiausiai	 –	 kaimuose	 (5	 proc.).	 Net	 trys	 ketvirtadaliai	 kaimo	
gyventojų	 teigė	nežinantys	 jokių	pagalbos	 formų.	Kaip	 labiausiai	 reikalinga	pagalba	
moterims,	patyrusioms	prievartą,	buvo	nurodytos	psichologo	ar	socialinio	darbuotojo	
konsultacijos	 bei	 pagalbos	 telefonai	 (Prievarta	 prieš	 moteris.	 Vilnius,	 2002.	 http://
www.lygus.lt/ITC/smurtas.php?id=10).

170 Manytina,	kad	ir	viktimologiniais	tyrimais	sunku	atskleisti	seksualinio	smurto	šeimo-
je	atvejus,	nes	jų	metu	apklausos	paprastai	atliekamos	namų	ūkio	aplinkoje,	kai	dažnai	
šalia	galimos	aukos	būna	ir	smurtautojas.

171 Šioje	dalyje	naudotasi	šiais	oficialiosios	statistikos	šaltiniais:	European	Sourcebook	of	
Crime	and	Criminal	Justice	Statistics	2003.	European	Sourcebook	of	Crime	and	Cri-
minal	 Justice	 Statistics	 2006.	 http://www.wodc.nl/eng/Onderzoeken/Onderzoek_416.
asp.	 Šiais	 tarptautiniais	 viktimologiniais	 tyrimais:	 Criminal	 Victimisation	 in	 Urban	
Europe.	 Key	 findings	 of	 the	 2000	 International	 Crime	 Victim	 Surveys,	 2000;	 The	
Burden	of	Crime	in	the	EU.	Research	Report:	A	comparative	Analysis	of	the	Europe-
an	Crime	and	Safety	Survey	(EU	ICS),	2005;	Criminal	Victimisation	in	International	
Perspective.	Key	findings	from	the	2004–2005	ICVS	and	EU	ICS.

skirtumas.	 Daug	 daugiau	 seksualinės	 prievartos	 atvejų	 užregistruojama 
Šiaurės	 Vakarų	 Europos	 valstybėse:	 pavyzdžiui,	 nuo	 1995	 iki	 2003	 m.																
Austrijoje	100	000	gyventojų	vidutiniškai	užregistruota	12,7	veikos,	Belgi-
joje	 –	 20,7,	 Islandijoje	 –	 31,	 Švedijoje	 23,6,	Anglijoje	 ir	 Velse	 –	 16,4,	
Šiaurės	Airijoje	 –	 18,4.

Rytų	Europoje	tokių	nusikaltimų	užregistruojama	kur	kas	mažiau:	Albani-
joje	–	2,1,	Ukrainoje	–	2,6,	Slovakijoje	–	3,3,	Kroatijoje	–	3,7,	Vengrijoje	–	
3,4,	Moldavijoje	–	5,3,	Estijoje	–	5,7,	Lenkijoje	–	6,2	(Lietuvoje	2009	m.	–	
8,7,	žr.	5 lentelę).	Itin	mažai	Kaukazo	valstybėse:	Armėnijoje	–	0,7,	Gruzijo-
je	–	1,1	seksualinės	prievartos	atvejo	100	000	gyventojų.	Įdomu,	kad	Pietva-
karių	Europos	šalyse	užregistruotų	seksualinės	prievartos	nusikaltimų	skaičiai	
labai	panašūs	į	Rytų	Europos	šalių	statistikos	duomenis:	Graikijoje	–	2,	Ita-
lijoje	–	3,3,	Portugalijoje	–	4,3,	Ispanijoje	–	4,2172.

Šis	polinkis	pastebimas	 ir	nagrinėjant	 atitinkamose	 šalyse	atliktus	vikti-
mologinius tyrimus.	Šiaurės	Vakarų	Europoje	užfiksuojama	daugiausia	sek-
sualinės	 prievartos	 atvejų,	 o	 Rytų	 bei	 Pietų	 Europoje	 –	 kur	 kas	 mažiau.	
Pavyzdžiui,	Airijoje	2004	m.	beveik	4	proc.	 apklaustųjų	moterų	 teigė	pas-
taraisiais	 metais	 patyrusios	 seksualinio	 pobūdžio	 pažeidimus,	 Švedijoje	 –		
3,3	proc.,	Vokietijoje	–	apie	2,5	proc.,	Austrijoje	2,3,	Suomijoje,	Danijoje,	
Jungtinėje	Karalystėje	bei	Olandijoje	–	 apie	2	proc.	Rytų	 ir	Pietų	Europos	
šalyse:	 Vengrijoje	 –	 apie	 0,1	 proc.,	 Ispanijoje	 ir	 Prancūzijoje	 –	 apie																			
0,3	proc.,	Portugalijoje	–	0,5	proc.,	Italijoje	–	0,7	proc.,	Estijoje	–	1,1	proc.,	
Lenkijoje	–	1,4	proc.	Vidutiniškai	visose	tyrime	dalyvavusiose	šalyse	užfik-
suota	 1,5	 proc.	 moterų,	 patyrusių	 seksualinio	 pobūdžio	 pažeidimus.	 Kito	
panašaus	tarptautinio	viktimologinio	tyrimo,	apėmusio	ne	tik	Europos,	bet	 ir	
kitų	pasaulio	šalių,	tokių	kaip	JAV,	Japonija,	Kanada,	Naujoji	Zelandija,	Mek-
sika,	 rodiklius,	 duomenimis,	 nustatyti	 skaičiai	 labai	 panašūs:	 2004–2005	m.	
vidutiniškai	nustatyta	1,7	proc.	apklaustų	moterų,	patyrusių	seksualinę	prie-
vartą.	 Kitas	 svarbus	 šio	 tyrimo	 rodiklis	 –	 vidutiniškai	 0,5	 proc.	 apklaustų	
vyrų	nurodė	patyrę	seksualinio	pobūdžio	pažeidimus.	Čia	 taip	pat	pirmauja	
Šiaurės	Vakarų	Europos	 šalys:	Danijoje	 –	 1,9	 proc.,	Olandijoje	 –	 1,4	 proc.	

172 Svarbu	pažymėti,	kad	renkant	šiuos	statistikos	duomenis	buvo	vadovaujamasi	specia-
lia	metodika.	 Jos	 esmė	 –	 pateikti	 tik	 tų	 pažeidimų	 statistikos	 duomenis,	 kurie	 savo	
sudėtimi	priskiriami	bendroms,	visoms	šalims	pateiktoms	definicijoms	(žr.:	www.eu-
ropeansourcebook.org).	Tai	 leidžia	 patikimai	 palyginti	 įvairių	 šalių	 registruoto	 nusi-
kalstamumo	rodiklius.
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visų	 apklaustų	 vyrų.	 Remiantis	 visais	 Lietuvoje	 atliktais	 viktimologiniais	
tyrimais,	 tik	 vienas	 vyriškos	 lyties	 asmuo	 nurodė,	 jog	 patyrė	 seksualinę	
prievartą.	Tokie	 tyrimų	 rezultatai	 leidžia	kelti	hipotezę,	kad	Lietuvoje	vyrų	
patiriamos	 seksualinės	prievartos	 latentiškumas	gali	būti	dar	didesnis	nei	
moterų,	o	jį	ištirti	dar	sunkiau	(didelis	vadinamasis	dvigubas	arba	absoliutus	
latentiškumas,	 žr.	 šio leidinio III skyrių).

Kaip	minėta,	 nagrinėjant	 užsienio	 šalių	 seksualinės	 prievartos	 rodiklius,	
matyti	 nemažas	 Šiaurės	 Vakarų	 Europos	 bei	 Rytų	 ir	 Pietų	 Europos	 šalių	
skirtumas.	Kaip	tai	paaiškinti?	Galima	kelti	hipotezę,	jog	minėtosios	Šiaurės	
Vakarų	Europos	šalys	pasižymi	didesne	pagarba	žmogaus	 teisėms,	didesniu	
demokratiškumu,	 jose	 daug	 mažiau	 stereotipinių	 nuostatų	 moterų,	 kartu	 ir	
seksualinių	 nusikaltimų	 aukų	 atžvilgiu,	 teikiama	 veiksminga	 socialinė,	 psi-
chologinė	 ir	 teisinė	pagalba,	 gyventojai	 gerai	 išmano	 savo	 teises	 ir	 turi	 pa-
tirties,	 kad	 jų	 gynimas	 gali	 būti	 efektyvus.	 Iš	 dalies	 tai	 patvirtina	 ir	 kai	
kurie	moksliniai	 tyrimai:	nustatyta,	kad	egzistuoja	atvirkštinio	proporcingu-
mo	 lyčių	 lygybės	 ir	 viktimizacijos	 nuo	 seksualinio	 pobūdžio	 nusikalstamų	
veikų	ryšys.	Tai,	kad	nustatoma	daugiau	seksualinės	prievartos	prieš	moteris	
atvejų	tose	šalyse,	kuriose	labiau	užtikrinama	lyčių	lygybė,	pavyzdžiui,	Šve-
dijoje,	 rodo,	 jog	moterys	 ten	 labiau	 linkusios	 pranešti	 apie	 patirtus	 seksua-
linius	 pažeidimus	 atitinkamoms	 tarnyboms,	 taip	 pat	 lengviau	 prisipažįsta	
apie	 tai	 neoficialioje	 aplinkoje	 apklausiamos	 tyrėjų.173	 Šis	 veiksnys	 tokiose	
valstybėse	labai	padidina	registruotos	ir	socialiniais	tyrimais	atskleistos	sek-
sualinės	prievartos	rodiklius.	Kita	vertus,	daug	sunkiau	darosi	palyginti	šiuos	
rodiklius	 įvairiose	 šalyse.	 Taip	 pat	manoma,	 kad	 labiau	 išsivysčiusiose	 ša-
lyse	šie	veiksniai	suponuoja	padėtį,	kai	daug	daugiau	aukų	apie	patirtą	sek-
sualinės	prievartos	 įvykį	praneša	 ir	 tuomet,	kai	kaltininkas	yra	aukai	pažįs-
tamas	 arba	 artimas	 asmuo174.

Kitas	 svarbus	 veiksnys,	 skatinantis	 didesnį	 registruotų	 atvejų	 skaičių	
Vakarų	 valstybėse,	 –	didesnis	 visuomenės	pasitikėjimas	policija.	Tyrimų	
rezultatai	 rodo,	 kad	 Vakarų	 Europos	 šalyse	 apie	 patirtas	 smurtinio	 pobū-
džio	 nusikalstamas	 veikas	 pranešama	dažniau	 nei	Rytų	 ir	Vidurio	Europo-

173 Criminal	Victimisation	in	International	Perspective	Key	findings	from	the	2004–2005	
ICVS	and	EU	ICS.

174 Criminal	victimisation	in	International	perspective	tyrimo	duomenimis,	daugeliu	atvejų	
(71	proc.)	 smurtautojas	 aukai	 žinomas:	 22	proc.	 atvejų	–	buvęs	partneris,	 17	proc.	 –	
kolega	arba	viršininkas,	16	proc.	esamas	partneris	ir	artimas	draugas	–	16	proc.

je:	 apie	 jas	 teigia	 pranešę	 atitinkamai	 37	 ir	 24	 proc.	 apklaustųjų.	 Vakarų	
Europos	 šalyse	 asmenys	 kur	 kas	 labiau	 lieka	patenkinti policijos darbu 
tiriant	 seksualines	 nusikalstamas	 veikas:	 78	 proc.,	 palyginti	 su	 38	 proc.	
Rytų	Europoje.175

Nagrinėjant	 oficialiosios	 statistikos	 rodiklius	 Rytų	 Europos	 valstybėse	
nereikia	užmiršti	 ir	ekonominių	veiksnių:	teisėsauga,	stokojanti	materialinių	
ir	 žmogiškųjų	 išteklių,	 negali	 veiksmingai	 dirbti,	 taigi	 ir	 kruopščiai	 rinkti	
duomenis	apie	padaromas	nusikalstamas	veikas.	Lietuva	priklauso	Rytų	Eu-
ropos	 regionui,	 todėl	mūsų	 šalies	 padėtis	 atitinka	 anksčiau	minėtas	 tenden-
cijas.	Tiesa,	registruotasis	seksualinės	prievartos	nusikalstamumas	pastaraisiais	
metais	artėja	prie	Vakarų	Europos	šalių	 rodiklių,	 tačiau	viktimologinių	 tyri-
mų	 pateikiami	 skaičiai	 –	 vieni	mažiausių	 Europoje:	 pastarųjų	metų	 tyrimų	
duomenimis,	 vidutiniškai	 apie	 0,3	 proc.	 respondentų	 teigia	patyrę	 seksua-
linę	 prievartą.	 Svarbu	 pažymėti,	 kad,	 panašiai	 kaip	 ir	 Lietuvoje	 atliktais	
viktimologiniais	tyrimais,	 tik	nedidelė	dalis	užsienio	tyrimais	nustatytų	sek-
sualinių	 pažeidimų	 yra	 sunkaus	 pobūdžio:	 pavyzdžiui,	 2005	 m.	 ES	 šalių	
viktimologinio	 tyrimo176	 duomenimis,	 vidutiniškai	 0,4	 proc.	 apklaustų	mo-
terų	 nurodė	 patyrusios	 sunkaus	 pobūdžio	 nusikalstamas	 veikas,	 tokias	 kaip	
išžaginimas,	 seksualinis	 prievartavimas	 ar	 pasikėsinimai	 jas	 padaryti.

IV.2.6.	Vaikų	patiriamos	 seksualinės	prievartos	 rodikliai
Lietuvos	Respublikos	 baudžiamasis	 kodeksas	 numato	keletą	 seksualinės	

prievartos	prieš	vaikus	nusikalstamų	veikų:	nepilnamečio	asmens	(14–17	m.)	
išžaginimas	 arba	 seksualinis	 prievartavimas	 (atitinkamai	 BK	 149	 str.	 3	 d.	
ir	BK	150	 str.	 3	d.),	mažamečio	asmens	 (mažiau	nei	14	m.	 amžiaus)	 išža-
ginimas	 arba	 seksualinis	 prievartavimas	 (atitinkamai	 BK	 149	 str.	 4	 d.	 ir											
BK	 150	 str.	 4	 d.),	 nepilnamečio	 asmens	 privertimas	 lytiškai	 santykiauti																							
(BK	151	str.	2	d.),	lytinės	aistros	tenkinimas	pažeidžiant	nepilnamečio	asmens	
seksualinio	apsisprendimo	laisvę	ir	(ar)	neliečiamumą	(BK	1511	str.),	maža-
mečio	asmens	tvirkinimas	(BK	153	str.).	Nuo	2005	iki	2009	m.	vidutiniškai	
kasmet	buvo	užregistruojami	268	seksualinės	prievartos	prieš	nepilnamečius	

175 Criminal	Victimisation	in	Urban	Europe.	Key	findings	of	the	2000	International	Cri-
me	Victim	Surveys.	2000,	p.	17.

176 The	 Burden	 of	 Crime	 in	 the	 EU.	 Research	 Report:	A	 comparative	Analysis	 of	 the	
European	Crime	and	Safety	Survey	(EU	ICS),	2005.
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atvejai	 (2005	 m.	 –	 304,	 2006	 m.	 –	 333,	 2007	 m.	 –	 247,	 2008	 m.	 –	 222,	
2009	m.	 –	 236),	 o	 tai	 sudaro	net	maždaug	 60	 proc.	 visų	 seksualinio	 po-
būdžio	 nusikaltimų,	 užregistruotų	 per	 tą	 patį	 laikotarpį.	Daugiausia	 užregis-
truojama	sunkaus	pobūdžio	seksualinių	nusikaltimų	prieš	nepilnamečius	nuo	
14	iki	18	metų:	vidutiniškai	111	nepilnamečių	išžaginimų	ir	seksualinių	prie-
vartavimų	ir	maždaug	96	tų	pačių	nusikaltimų	prieš	mažamečius	(mažiau	nei	
14	 metų	 amžiaus).	 Mažamečio	 asmens	 tvirkinimo	 atvejų	 2005–2009	 m.	 –	
vidutiniškai	 58	 (žr.	6 lentelę).

Manoma,	kad	seksualinė	prievarta	prieš	vaikus	kur	kas latentiškesnė 
nei	patiriama	suaugusiųjų.	Pagrindinėmis	vaikų	patiriamos	seksualinės	prie-
vartos	 latentiškumo	priežastimis	 laikoma	tai,	kad	vaikai	patys	nesugeba	ap-
ginti	 savo	 teisių,	 dažnai	 jie	 yra	 bejėgiai,	 jais	 manipuliuojama,	 sukeliamas	
gėdos	jausmas,	patirta	seksualinė	prievarta	jiems	dažniausiai	sukelia	sunkias	
psichologines	 traumas.	Dėl	 šių	 priežasčių	 vaikai	 dažnai	 vengia	 apie	 tai	 pa-
sakyti	 suaugusiesiems.	Tačiau	 net	 ir	 tada,	 kai	 apie	 vaiko	 patirtą	 seksualinę	
prievartą	sužino	suaugę	asmenys,	ši	 informacija	dažnai	nepasiekia	 teisėsau-
gos	 institucijų,	 pavyzdžiui,	 tyrimai	 rodo,	kad	 specialistai	 vengia	 informuoti	
teisėsaugos	pareigūnus	 apie	 tokius	 atvejus.177

Lietuvoje	 buvo	 atlikta	 keletas	 tyrimų,	 turint	 tikslą	 nustatyti	 vaikų	 pati-
riamos	seksualinės	prievartos	mastą.	Tačiau,	manytina,	kad	ir	 jų	duomenys	
visiškai	 neatskleidžia	 tikrojo	 seksualinės	 prievartos	 prieš	 vaikus	 masto.														
2000	m.	Vilmantė Pakalniškienė	 nustatė,	 kad	 iš	 300	 tirtų	 vaikų,	 nuo	 sek-
sualinės	 prievartos	 nukentėjo	 19.178	 2001	 m.	 „Spinter“	 studijos	 apklausos	
duomenimis,	 seksualinę	 prievartą	 patyrė	 1,7	 proc.	 9–13	 m.	 berniukų	 ir																		
2,2	 proc.	 tos	 pačios	 amžiaus	 grupės	 mergaičių	 iš	 visų	 apklaustų	 vaikų,	
14–17	 metų	 amžiaus:	 3,2	 proc.	 –	 berniukų	 ir	 12,3	 proc.	 –	 mergaičių179. 
Vaiko	 raidos	centro	 (2004	m.)	pristatytame	 tyrime	atskleista,	kad	seksuali-

177 Karmaza E. Seksualinė	prievarta	prieš	vaikus:	VŠĮ	„Vaiko	namas“	internetiniame	pus-
lapyje:	http://www.children.lt/.	Pažymėtina,	jog	tam	tikrais	atvejais	tai	gali	būti	pras-
minga,	iškeliant	vaiko	interesus	aukščiau	už	baudžiamojo	persekiojimo	interesus.	Ta-
čiau	turi	būti	užtikrinama	veiksminga	pagalba	vaikui	ir	siekiama,	kad	tokia	prievarta	
nesikartotų,	o	tai	be	teisėsaugos	institucijų	įsikišimo	pavyksta	ne	visada.

178 Pakalniškienė V.	Vaikų	prievartos	 ryšys	su	 jų	 traumatizacijos	 laipsniu.	Magistro	dar-
bas.	Vilnius:	VU,	2000.

179 Bendroji	 bazinio	 mokymo	 bei	 specializuoto	 tobulinimosi	 programa	 prieš	 vaikų	 ko-
mercinį	seksualinį	išnaudojimą	ir	seksualinę	prievartą.	Vilnius,	2001.

nę	 prievartą	 patyrė	 21	 proc.	 berniukų	 ir	 40	 proc.	 mergaičių180.	 Socialinės	
apsaugos	ir	darbo	ministerijos	iniciatyva	2000–2001	m.	atliktas	sociologinis	
tyrimas,	 skirtas	 seksualinės	 prievartos	 prieš	 vaikus	mastui	 nustatyti	 ir	 pa-
dėčiai	išnagrinėti.	Siekta	sužinoti	visų	respondentų	nuomonę	apie	visų	rūšių	
smurtą	 (t.	y.	 emocinę,	fizinę,	 seksualinę	prievartą).	Apklaustos	penkios	 so-
cialinės	 grupės	 –	 vaikai,	 tėvai,	 visuomenė,	 specialistai	 ir	 ekspertai.	Nusta-
tyta,	 kad	 iki	 10	 proc.	 Lietuvos	 vaikų	 patiria	 įvairią	 seksualinę	 prievartą	
(daugiausia	 13–16	metų).181

„Vaiko	namas“	organizacijos	tyrimo	globos	įstaigose	(2003	m.)	duome-
nimis,	33	proc.	globos	įstaigos	auklėtinių	mano,	kad	daugiau	nei	pusė	vaikų	
yra	verčiami	kartu	su	suaugusiaisiais	žiūrėti	pornografinius	filmus	arba	žur-
nalus.	11	proc.	apklaustų	vaikų	nurodė,	kad	juos	bent	kartą	artimas	ar	nepa-
žįstamas	žmogus	vertė	žiūrėti	pornografinę	literatūrą	ar	žurnalus	ir	27	proc.	
apklaustųjų	nurodė,	kad	pažįsta	tokių	vaikų,	kurie	buvo	verčiami	kartu	su	
suaugusiaisiais	žiūrėti	pornografinę	medžiagą.	13	proc.	vaikų	nurodė,	kad	
kiti	žmonės	juos	glamonėjo,	lietė	intymias	vietas.	Dar	22	proc.	vaikų	nurodė,	
kad	pažįsta	tokių	berniukų	ir	mergaičių,	prie	kurių	lįsdavo	suaugęs	žmogus.	
17	proc.	apklaustųjų	mano,	kad	suaugusieji	taip	elgiasi	su	daugeliu	vaikų182. 
Tai	patvirtina	padidėjusią	globos	įstaigose	gyvenančių	vaikų	riziką	tapti	sek-
sualinės	prievartos	aukomis.

Kito	 „Vaiko	 namas“	 atlikto	 tyrimo183	 duomenimis,	 64	 proc.	 apklaustų	
organizacijų	 susidūrė	 su	 seksualinės	 prievartos	 prieš	 vaikus	 atvejais.	 Iš	 viso	
nustatyti	183	vaikai,	nukentėję	nuo	seksualinės	prievartos,	11	–	nukentėjusių	
nuo	prostitucijos,	2	–	nuo	pornografijos	bei	31	vaikai	patys	seksualiai	išnau-
doję	kitus	vaikus.	Kaip	matome,	šių	tyrimų	rezultatai	leidžia	pagrįstai	many-
ti,	 jog	 seksualinės	 prievartos	 latentiškumas	 iš	 tiesų	 gali	 būti	 labai	 didelis	 ir,	
kaip	rodo	apžvelgti	tyrimai,	kur	kas	didesnis	už	suaugusių	asmenų	patiriamos	
seksualinės	prievartos	 latentiškumą.

Apibendrinant	 šį	 skyrių	 galima	 išskirti	 šiuos	 pagrindinius	 seksualinės	
prievartos	 rodiklius	 apibūdinančius	požymius	 ir	 tendencijas:

180 Tyrimų	duomenys	cituojami	iš	Karmaza E.	Seksualinė	prievarta	prieš	vaikus	–	bendra	
padėties	apžvalga:	VŠĮ	„Vaiko	namas“	internetiniame	puslapyje:	http://www.children.lt/ 

181 Ten	pat.
182 Prievarta	prieš	vaikus.	Situacijos	globos	institucijose	įvertinimas.	Vilnius,	2003,	p.	17.
183 Pagalba	nuo	seksualinės	prievartos	ir	prekybos	žmonėmis	nukentėjusiems	vaikams	ir	

jų	artimiesiems:	situacijos	įvertinimas.	Tyrimo	ataskaita.	Vilnius,	2006.
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–	 	 seksualinė	prievarta	 pasižymi	dideliu	 latentiškumu;
–	 	 registruotų	seksualinės	prievartos	nusikalstamų	veikų	skaičius	sudaro	

nedidelę	viso	registruoto	nusikalstamumo	dalį	(apie	0,5	proc.);	nusta-
tyti	 vienareikšmes	 šių	 nusikalstamų	veikų	 raidos	 tendencijas	 kol	 kas	
labai	sunku:	2003	m.	reikšmingą	registruotų	išžaginimų	ir	seksualinių	
prievartavimų	padidėjimą	greičiausiai	 lėmė	naujai	 suformuluotos	nu-
sikalstamų	 veikų	 sudėtys	 BK	 (pažymėtina,	 jog	 tais	 metais	 vien	 tik	
išžaginimų	(t.	y.	be	seksualinių	prievartavimų)	skaičius	padidėjo	nuo	
188	 (2002	m.	 )	 iki	278	 (2003	m.);	kita	vertus,	nuo	2005	m.	pastebi-
mas	 laipsniškas	 registruotų	 seksualinių	 nusikalstamų	 veikų,	 taip	 pat	
nuo	 jų	 nukentėjusiųjų	 asmenų	 skaičiaus	mažėjimas;

–	 	 remiantis	 viktimologinių	 tyrimų	 duomenimis	 manytina,	 kad	 realių	
seksualinės	 prievartos	 atvejų	 gali	 būti	 dešimtimis	 kartų	 daugiau	 nei	
oficialiai	 registruotų;

–	 	 pagrindinės	 seksualinės	 prievartos	 latentiškumo	 priežastys:	 nepasiti-
kėjimas	 policija	 ir	 kitomis	 visuomenės	 institucijomis,	 visuomenėje	
vyraujantys	stereotipai	bei	psichologinių	traumų,	kurias	patiria	seksu-
alinės	 prievartos	 aukos,	 padariniai	 (baimė,	 gėda	 ir	 pan.);

–	 	 lyginant	 užsienio	 valstybių	 seksualinės	 prievartos	 rodiklius	 matyti	
vyraujanti	tendencija,	jog	Šiaurės	Vakarų	Europos	šalyse,	ir	oficialio-
sios	 statistikos,	 ir	 viktimologinių	 tyrimų	 duomenimis,	 seksualinės	
prievartos	atvejų	užfiksuojama	kur	kas	daugiau	nei	Rytų	 ir	Pietų	Eu-
ropos	šalyse.	Manytina,	kad	tai	daugiausia	lemia	socialiniai	kultūriniai	
veiksniai:	visuomenės	narių	mentalitetas,	tradicijos,	stereotipinių	nuos-
tatų	įsitvirtinimo	visuomenėje	bei	pasitikėjimo	policija	 laipsnis,	 lyčių	
lygybės	bei	socialinės,	 teisinės	 ir	psichologinės	pagalbos	nusikaltimų	
aukoms	 infrastruktūros	 lygis	 ir	 panašiai;

–	 	 seksualinė	prievarta	prieš	vaikus	Lietuvoje	sudaro	didžiausią	(60	proc.)	
seksualinės	prievartos	nusikalstamų	veikų	struktūrinę	dalį.	Remiantis	
atliktų	tyrimų	duomenimis	manytina,	kad	seksualinės	prievartos	prieš	
vaikus	latentiškumas	yra	didesnis	nei	seksualinės	prievartos	prieš	su-
augusiuosius.
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Literatūra:	2006	Federal	Situation	Report	on	Trafficking	in	Human	Beings.	Bundeskri-
minalamt,	 2007;	 A	 Report	 on	 Child	 Trafficking:	 Bulgaria,	 Denmark,	 Italy,	 Romania,	
Spain,	 United	Kingdom.	 European	Network	Against	 Child	Traficking	 (ENACT),	 2003;	
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Charchedi F.	 Il	 traffico	 internazionale	 di	minori.	 Piccoli	 schiavi	 senza	 frontiere.	 Il	 caso	
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mas	2002/629/TVR	dėl	kovos	su	prekyba	žmonėmis;	Evaluation	of	Antitrafficking	Poli-
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bos	 vaikais	 problema	 ir	 jos	mastas	 Lietuvoje	 //	 Teisės	 problemos,	 2003,	 Nr.	 2	 (40),	 p.	
117–123;	Human	Trafficking.	National	Situation	Report	2007.	Bundeskriminalamt,	2007;	
Informatikos	ir	ryšių	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	vidaus	reikalų	ministerijos	
registruoto	nusikalstamumo	statistika;	Lehti M.	Trafficking	in	women	and	children	in	Eu-
rope.	HEUNI	Paper	No.	18,	Helsinki,	2003;	Lietuvos	Respublikos	generalinės	prokuratū-
ros	apibendrinimas	apie	2007	metais	atliktus	 ikiteisminius	 tyrimus	dėl	prekybos	žmonė-
mis.	Vilnius,	2008,	Nr.	7.7–12;	Lietuvos	Respublikos	įstatymas	dėl	Protokolo	dėl	preky-
bos	žmonėmis,	ypač	moterimis	ir	vaikais,	prevencijos,	sustabdymo	bei	baudimo	už	verti-
mąsi	 ja,	 papildančio	 Jungtinių	Tautų	Organizacijos	Konvenciją	 prieš	 tarptautinį	 organi-
zuotą	 nusikalstamumą,	 ratifikavimo	 //	 Valstybės	 žinios,	 2003,	 Nr.	 49–2157;	 Lietuvos	
Respublikos	Vyriausybės	prekybos	žmonėmis	prevencijos	bei	kontrolės	2005–2008	metų	
programa	//	Valstybės	žinios,	2005,	Nr.	65–2333;	Nepilnamečių,	tapusių	prekybos	žmonė-
mis	 aukomis	 situacijos	Lietuvoje	 analizė	 ir	 reabilitacijos	 programos,	 skirtos	 nepilname-
čiams,	nukentėjusiems	nuo	prekybos	žmonėmis,	metmenys.	Vilnius:	Socialinės	analizės	ir	
konsultacijų	 centras,	 2006;	Di Nicola A., Cauduro A.	 Review	 of	 Official	 Statistics	 on	
Trafficking	 in	 Human	 beings	 for	 Sexual	 Exploitation	 and	 their	 Validity	 in	 the	 25	 EU	
Member	States	from	Official	Statistics	to	Estimates	of	the	Phenomenon.	In:	Savona	E.	U.,	
Stefanizzi	S.	(eds.).	Measuring	Human	Trafficking:	Complexities	and	Pitfalls.	New	York:	

184 Šioje	dalyje	 remiamasi	 šiais	 statistikos	duomenų	šaltiniais:	 Informatikos	 ir	 ryšių	de-
partamento	prie	Lietuvos	Respublikos	vidaus	reikalų	ministerijos	registruoto	nusikals-
tamumo	statistika	–	Nusikalstamumo	prevencijos	Lietuvoje	centro	internetiniame	pus-
lapyje	www.nplc.lt	bei	Lietuvos	Respublikos	vidaus	reikalų	ministerijos	internetiniame	
puslapyje	www.vrm.lt.	Taip	pat	remtasi	Lietuvos	Respublikos	generalinės	prokuratū-
ros	 2007	m.	 atliktų	 ikiteisminių	 tyrimų	dėl	 prekybos	 žmonėmis	 apibendrinimu.	Vil-
nius,	2008,	Nr.	7.7–12.
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Springer,	2007;	Pagalba	nuo	seksualinės	prievartos	ir	prekybos	žmonėmis	nukentėjusiems	
vaikams	 ir	 jų	 artimiesiems:	 situacijos	 įvertinimas.	Vilnius:	Vaiko	 namas,	 2006;	 Prekyba	
moterimis	ir	vaikais:	metodiniai	patarimai	pedagogams	prevencinės	veiklos	aspektai	(auto-
rių kolektyvas).	Vilnius:	SADM,	ŠMM,	2003;	Prekybos	 žmonėmis	prevencija	 //	Praneši-
mas	apie	žmogaus	teisių	padėtį	Lietuvoje.	Žmogaus	teisių	veiksmų	planas.	Vilnius,	2002;	
Prievarta	prieš	moteris.	Vilnius,	2002;	Prievarta	prieš	vaikus.	Situacijos	globos	institucijose	
įvertinimas.	 Vilnius:	 Vaiko	 namas,	 2003;	 Renton D., Capra S.	 Bambine	 in	 Vendita.	
Un‘indagine	sul	traffico	dei	minori	dall‘Albania.	Save	the	Children,	2002;	Roopnaraine T. 
Child	Trafficking	in	Kosovo,	Save	the	Children,	2002;	Situacijos	dėl	prekybos	žmonėmis	
aukų	(nepilnamečių)	bei	nepilnamečių	prostitucijos	apibendrinimas.	Lietuvos	Respublikos	
vaiko	teisių	apsaugos	kontrolieriaus	įstaiga,	2007;	Sipavičienė A., Gaidys V.	Prekyba	mo-
terimis	Baltijos	šalyse:	visuomenės	požiūris	 ir	 informuotumas.	Tarptautinė	migracijos	or-
ganizacija,	 Socialinių	 tyrimų	 institutas.	Vilnius,	 2002;	Subedi G.	 Trafficking	 and	 Sexual	
Abuse	 among	 Street	 Children	 in	 Kathmandu.	 ILO/IPEC,	 2002;	 Trafficking	 in	 Human	
Beings.	 Bundeskriminalamt,	 2002;	 Trafficking	 in	 Human	 Beings	 2004.	 Bundeskrimina-
lamt,	2005;	Vaiko	teisių	konvencijos	fakultatyvinis	protokolas	dėl	vaikų	pardavimo,	vaikų	
prostitucijos	 ir	vaikų	pornografijos	 //	Valstybės	žinios.	2004,	Nr.	108–4037;	Vileikienė E. 
Lietuvos	gyventojų	požiūris	į	viešojo	saugumo	institucijas,	visuomenės	saugumą	ir	preky-
bos	žmonėmis	problemą.	Vilnius:	Lietuvos	Respublikos	vidaus	reikalų	ministerija,	2005.

IV.3.1.	Registruoti	prekybos	 žmonėmis	atvejai
Baudžiamoji	atsakomybė	už	prekybą	žmonėmis	numatyta	Lietuvos	Res-

publikos	 baudžiamojo	 kodekso	 147	 str.	 (prekyba	 žmonėmis)	 ir	 157	 str.	
(vaiko	pirkimas	arba	pardavimas).	 Į	šiuos	nusikaltimams	savo	sudėties	po-
žymiais	 labai	 panašios	 tokios	 nusikalstamos	 veikos	 kaip	 pelnymasis	 iš	 as-
mens	 prostitucijos	 (BK	 307	 str.),	 įtraukimas	 į	 prostituciją	 (BK	 308	 str.),	
išnaudojimas	 priverstiniam	 darbui	 (BK	 147(1)	 str.),	 vaiko	 išnaudojimas	
pornografijai	 (BK	162	 str.)185.

Baudžiamojo	kodekso	straipsnis,	numatantis	baudžiamąją	atsakomybę	už	
prekybą	 žmonėmis,	 pirmą	 kartą	 įsigaliojo	 1998	m.,	 o	 pirmieji	 3	 šio	 nusi-
kaltimo	 atvejai	 užregistruoti	 1999	 metais.	 Vadinasi,	 prekybos	 žmonėmis	
reiškinys	 (kaip	kriminalizuotas)	Lietuvoje	naujas.	2000	m.	užregistruoti	ke-
turi	tokie	nusikaltimai.	Nuo	2001	iki	2007	m.	prekybos	žmonėmis	registruo-

185 Daugelis	šių	veikų	požymių	sutampa	su	prekybos	žmonėmis	sudėties	požymiais,	pa-
vyzdžiui,	seksualinio	išnaudojimo,	pelnymosi	(pelnymosi	iš	prostitucijos	atveju)	arba	
verbavimo	(įtraukimo	į	prostituciją	atveju).	Dažnai	bylose	dėl	prekybos	žmonėmis	šis	
nusikaltimas	perkvalifikuojamas	į	pelnymąsi	iš	prostitucijos	arba	įtraukimą	į	prostitu-
ciją,	pritrūkus	įrodymų	dėl	laisvę	varžančios	kontrolės,	tyčios	parduoti	asmenį	seksua-
linio	išnaudojimo	tikslu	ir	panašiai.

tų	 nusikaltimų	 skaičius	 padidėjo	 –	 nuo	 16	 iki	 45.186	 Tiesa,	 2008	 m.	 ir																
2009	m.	užregistruota	 jau	kur	kas	mažiau	prekybos	žmonėmis	atvejų	–	ati-
tinkamai	 17	 ir	 23.	 Žvelgiant	 į	 šių	 nusikaltimų	 raidą	 2001–2007	m.	 galima	
susidaryti	 įspūdį,	 jog	 prekybos	 žmonėmis	 nusikaltimų	 tuo	 laikotarpiu	 labai	
padaugėjo.	Tačiau	 vertinant	 šiuos	 prekybos	 žmonėmis	 statistikos	 duomenis	
reikia	 atsižvelgti	 į	 tai,	 jog	 didžioji	 dalis	 2007	m.	 užregistruotų	 veikų	 buvo	
padarytos	prieš	2–3	metus	(2004	ir	2005	m.),	o	atskleistos	2007	m.	atliekant	
2005–2006	m.	 pradėtus	 ikiteisminius	 tyrimus.187	 Lietuvos	 Respublikos	 ge-
neralinės	prokuratūros	duomenimis,	oficialus	2007	m.	padarytų	nusikalstamų	
veikų	dėl	 prekybos	 žmonėmis	 skaičius	 yra	 8188.

Pažymėtina,	jog	bylų	ištyrimo	lygis	yra	gana	žemas:	pagal	senojo	Lietuvos	
Respublikos	baudžiamojo	kodekso	131	str.	ir	naujojo	Lietuvos	Respublikos	
baudžiamojo	kodekso	147	str.	1999–2005	m.	buvo	pradėta	116	prekybos	žmo-
nėmis	bylų,	bet	tik	56	bylos	perduotos	teismui	ir	49	asmenys	nuteisti189.

Vaiko pirkimo arba pardavimo	nusikaltimų	užregistruota	dar	mažiau:	
nuo	1999	m.	iki	2008	m.	pabaigos	Lietuvoje	užregistruotos	35	tokios	veikos,	
11	iš	jų	–	iki	2003	m.	gegužės,	t.	y.	prieš	įsigaliojant	naujajam	Baudžiamajam	
kodeksui.	2004	m.	ir	2005	m.	tokių	nusikaltimų	iš	viso	nebuvo	užregistruota.	
2006	m.	užregistruoti	3	atvejai,	2007	m.	–	18190,	2008	m.	–	3,	o	2009	m.	
nebuvo	užregistruotas	nė	vienas	vaiko	pirkimo	arba	pardavimo	nusikaltimas.

Nuo	2003	m.	gegužės191	 iki	 2009	m.	buvo	užregistruoti	 233	pelnymosi 
iš	prostitucijos	 ir	75	 įtraukimo	į	prostituciją	atvejai192.	 Iš	 jų	2004–2009	m.	

186 2001	m.	–	16,	2002	m.	–	20,	2003	m.	–	17,	2004	m.	–	24,	2005	m.	–	32,	2006	m.	–	26,	
2007	m.	–	45,	2008	m.	–	17,	2009	m.	–	23.

187 Lietuvos	Respublikos	generalinės	prokuratūros	2007	m.	atliktų	ikiteisminių	tyrimų	dėl	
prekybos	žmonėmis	apibendrinimas.	Vilnius,	2008,	Nr.	7.7–12.

188 Ten	pat.
189 Situacijos	dėl	prekybos	žmonėmis	aukų	(nepilnamečių)	bei	nepilnamečių	prostitucijos	

apibendrinimas.	 Lietuvos	 Respublikos	 vaiko	 teisių	 apsaugos	 kontrolieriaus	 įstaiga,	
2007. http://www3.lrs.lt/docs2/ACVEUAQX.DOC

190 Svarbu	 pažymėti,	 kad	 šį	 skaičių	 sudaro	 vienos	 prekybos	 žmonėmis	 bylos	 epizodai,	
kurių	kiekvienas	buvo	kvalifikuojamas	kaip	atskiras	nusikaltimas.

191 Nuo	2003	m.	gegužės	1	d.	įsigaliojo	naujasis	BK,	kuriame	atskirai	numatytos	pelny-
mosi	iš	prostitucijos	(BK	307	str.)	ir	įtraukimo	į	prostituciją	(BK	308	str.)	nusikalsta-
mos	veikos.

192 Pelnymosi	 iš	 asmens	 prostitucijos	 (BK	 307	 str.)	 nusikalstamų	 veikų	 skaičius	 kas-
met:	per	2003	m.	4	mėn.	–	23	atvejai;	2004	m.	–	48;	2005	m.	–	24;	2006	m.	–	33;	
2007	m.	–	26,	2008	m.	–	43,	2009	m.	–	36.	Atitinkamai	asmens	įtraukimo	į	prostitu-
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užregistruota	 43	 pelnymosi	 iš	 nepilnamečio	 asmens	 prostitucijos,	 o	 2004–
2007	m.	–	10	nepilnamečio	 įtraukimo	 į	prostituciją	 atvejų.	Be	 to,	2004–
2009	m.	užregistruota	13193	dar	vieno	su	prekyba	vaikais	 susijusio	nusikal-
timo	–	vaiko	 išnaudojimo	pornografijai	 (BK	162	 str.)	 –	 atvejų.

Pažymėtina,	 kad	 su	 prekyba	 žmonėmis	 glaudžiai	 susijusio	 nusikaltimo	–	
išnaudojimo	priverstiniam	darbui	 (BK	147(1)	 str.)	 –	 pirmieji	 atvejai	 ofi-
cialiai	užfiksuoti	tik	2008	m.	–	užregistruota	30	nusikaltimų.	Tai	greičiausiai	
galima	 paaiškinti	 tuo,	 kad	 ši	 norma	 įsigaliojo	 gana	 vėlai	 –	 tik	 2005	m.,	 o	
kaip	 buvo	minėta	 anksčiau,	 paprastai	 tokio	 pobūdžio	 nusikalstamos	 veikos	
užregistruojamos	 ir	 atskleidžiamos	 tik	 praėjus	 keleriems	metams	 nuo	 nusi-
kaltimo	 padarymo.	 2009	 m.	 nebuvo	 užregistruotas	 nė	 vienas	 išnaudojimo	
priverstinio	darbo	 tikslams	nusikaltimas.

2004–2009	m.	 užregistruoti	 98	nukentėjusieji	 nuo	 prekybos	 žmonėmis	
ir	 prekybos	 vaikais.194	 Nukentėjusiųjų	 nuo	 vaiko	 pirkimo	 arba	 pardavimo	
nusikaltimo	1999–2009	m.	užregistruota	16,	iš	jų	11	–	iki	2003	m.	gegužės.	
Vėliau	užregistruoti	 tik	5	nukentėjusieji195.	Per	 tą	patį	2004–2009	m.	 laiko-
tarpį	 buvo	 užregistruoti	 66	 nukentėjusieji	 nuo	 nusikalstamų	 pelnymosi	 iš	
prostitucijos	 ir	 įtraukimo	 į	 prostituciją	 veikų,	 iš	 jų	 net	 37	 nepilnamečiai. 
Nuo	 vaiko	 išnaudojimo	 pornografijos	 tikslams,	 oficialiais	 duomenimis,	 nu-
kentėjo	7	vaikai,	 iš	 jų	 3	 užregistruoti	 2008	m.,	 2	 –	 2009	m.

Kaip	matyti	iš	7 lentelės,	registruotų	nusikalstamų	veikų	skaičius	gerokai	
viršija	 nukentėjusiųjų	 skaičių.	 Tai	 paaiškintina	 tuo,	 kad	 neretai	 prekybos	
žmonėmis	 aukos	 nesutinka	 bendradarbiauti	 su	 teisėsaugos	 institucijomis	 ir	
dalyvauti	baudžiamajame	procese.	Be	to,	kai	kurie	prekybos	žmonėmis	atve-
jai	 (įskaitant	 prekybą	 vaikais)	 susideda	 iš	 daugelio	 epizodų,	 kurie	 kvalifi-
kuojami	kaip	atskiros	nusikalstamos	veikos.	Kelios	 iš	 jų	gali	būti	padarytos	
vienam	nukentėjusiajam196.

ciją	nusikalstamų	veikų	skaičius	kasmet:	2003	05	12	–	4;	2004	m.	–	6;	2005	m.	–	6;	
2006	m.	 –	 17;	 2007	m.	 –	 14,	 2008	m.	 –	 22,	 2009	m.	 –	 6.	 Šių	 nusikalstamų	veikų	
dinamiką	reikėtų	vertinti	taip	pat	kaip	ir	anksčiau	minėtus	prekybos	žmonėmis	regis-
truotų	nusikaltimų	pokyčius,	nes	 ir	šiuo	atveju	didelės	dalies	registruotų	nusikalsta-
mų	veikų	ikiteisminis	tyrimas	pradėtas	ankstesniais	metais.

193 Iš	jų	4	nusikaltimai	užregistruoti	2008	m.
194 Oficialiai	pripažinti	nukentėjusiaisiais	nuo	vaiko	pirkimo	arba	pardavimo	nusikaltimo	

buvo	tik	5	asmenys.
195 2006	m.	–	1,	2007	m.	–	1,	2008	m.	–	2,	2009	m.	–	1.
196 Pavyzdžiui,	2007	m.	buvo	užregistruota	18	vaiko	pirkimo	arba	pardavimo	nusikalti-

mų,	tačiau	nukentėjusiųjų	tik	1.	Paaiškėjo,	kad	tai	būtent	vienos	bylos	epizodai,	kurių	

7 lentelė. Prekybos	žmonėmis	bei	su	ja	susijusių	nusikaltimų	statistika	Lie-
tuvoje	2004–2009	m.
Metai Prekyba 

žmonėmis
(BK	147	str.)

Vaiko pirki-
mas arba 

pardavimas
(BK	157	str.)

Pelnymasis 
iš	asmens	

prostitucijos
(BK	307	str.)

Įtraukimas	
į	prostituciją
(BK	308	str.)

Nusik. Nukent. Nusik. Nukent. Nusik. Nukent. Nusik. Nukent.

2004 24 10 – – 48 0 6 4
2005 32 13 – – 24 4 6 3
2006 26 25 3 1 33 12 17 8
2007 45 9 18 1 26 10 14 1
2008 17 23 3 2 43 4 22 4
2009 23 13 – 1 36 11 6 5
Iš	viso 167 93 24 5 210 41 71 25

IV.3.2.	Prekybos	 žmonėmis	 rodiklių	patikimumo	 		 	
ir prieinamumo problemos
Manoma,	 kad	 oficialioji	 prekybos	 žmonėmis	 nusikaltimų	 statistika	 yra	

tik	 ledkalnio	viršūnė,	nes	 tai	 tik	 ta	dalis	 atvejų,	kurie	patenka	 į	 teisėsaugos	
institucijų	akiratį197.	Tyrimai	rodo,	kad	tik	nedidelė	dalis	prekybos	žmonėmis	
aukų	kreipiasi	 į	 teisėsaugos	institucijas.	O	nusikaltimą	atskleidus	operatyvi-
nėmis	 priemonėmis	 labai	 dažnai	 aukos	nesutinka	bendradarbiauti198.

Nustatyti	 tikrąjį	 prekybos	 žmonėmis	 mastą	 labai	 sunku.	 Viso	 pasaulio	
duomenys	apie	prekybą	žmonėmis	yra	neišsamūs,	nepatikimi	 ir	 sunkiai	pa-
lyginami,	nes	nėra	bendros	duomenų	 rinkimo	sistemos	nacionaliniu	 ir	 tarp-

kiekvienas	buvo	kvalifikuojamas	kaip	atskiras	nusikaltimas.	O	nukentėjusiųjų	skaičius	
toks	mažas	 todėl,	kad	daugelis	nusikaltimo	aukų	nesutinka	būti	pripažintos	nukentė-
jusiomis.

197 Reikia	pažymėti,	kad	ne	dėl	visų	atvejų,	patekusių	teisėsaugos	institucijų	žinion,	yra	
pradedamas	 ikiteisminis	 tyrimas,	ne	 tokios	bylos	neperspektyvios.	Automatiškai	 to-
kie	 nusikaltimai	 nėra	 registruojami	 ir	 taip	 kuriamas	 dirbtinis	 prekybos	 žmonėmis	
latentiškumas.

198 Pavyzdžiui,	2007	m.	buvo	užregistruota	18	prekybos	vaikais	nusikaltimų,	 tačiau	nu-
kentėjusiuoju	pripažintas	tik	vienas	asmuo.	Toks	polinkis	aiškinama	tuo,	jog	nusikal-
timų	aukos,	dažniausiai	bijodamos	nusikaltėlių	keršto,	nesutinka	prisipažinti	tapusios	
prekybos	žmonėmis	nusikaltimo	aukomis.
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tautiniu	mastu,	 skirtingai	 suvokiama	problema	bei	prekybos	žmonėmis	api-
brėžimas,	 akivaizdūs	 teisinio	 reglamentavimo	 skirtumai.199

Veiksniai,	 lemiantys	 duomenų	 išsamumo	 ir	 objektyvumo	 trūkumus,	 su-
siję	 su	 prekybos	 žmonėmis	 nusikaltimo	 specifiškumu	 –	 tai	 nusikaltimas,	
pasižymintis	kompleksiškumu,	apimantis	skirtingas	formas200,	pasireiškiantis	
įvairiais,	dažnai	užmaskuotais	būdais201.	Šiuos	nusikaltimus	 įgyvendina	ge-
rai	 organizuotos	 nusikalstamos	 struktūros.	 Prekyba	 žmonėmis	 paprastai	 su-
sideda	iš	keleto	etapų:	verbavimo,	vežimo,	išnaudojimo.	Ypač	sunku	atskleis-
ti	 pradinių	 stadijų	 (verbavimo	 ir	 vežimo)	nusikaltimą,	 nes	 auka	dažniausiai	
dėl	 nusikaltėlių	 panaudotos	 apgaulės	 išvažiuoja	 savo	 noru.	 Prekybos	 žmo-

199 Di Nicola A., Cauduro A.	 Review	 of	 Official	 Statistics	 on	 Trafficking	 in	 Human	
beings	 for	Sexual	Exploitation	and	 their	Validity	 in	 the	25	EU	Member	States	 from	
Official	 Statistics	 to	 Estimates	 of	 the	 Phenomenon.	 In:	 Savona	 E.	 U.	 Stefanizzi	 S.	
(eds.).	Measuring	Human	Trafficking:	Complexities	and	Pitfalls.	New	York:	Springer,	
2007.

200 Remiantis	įvairų	tyrimų	duomenimis,	galima	išskirti	4	pagrindines	prekybos	žmonė-
mis	formas:	1.	seksualinį	išnaudojimą,	kuris	dar	skirstomas	į	išnaudojimą	prostituci-
jai	ir	išnaudojimą	pornografijai,	2.	išnaudojimą	priverstinio	darbo	tikslams,	3.	preky-
bą	 vaikais	 įvaikinimo	 tikslams,	 4.	 prekybą	 žmogaus	 organais.	 Labiausiai	 paplitusi	
forma	yra	seksualinis	išnaudojimas.	Atitinkamai	dažniausiai	prekybos	žmonėmis	au-
komis	pasaulyje	tampa	moterys	ir	vaikai	(Žr.:	Renton D., Capra S.	Bambine	in	Ven-
dita.	Un‘indagine	sul	traffico	dei	minori	dall‘Albania.	Save	the	Children,	2002.	http://
www.savethechildren.it/2003/download/pubblicazioni/bambineinvendita/Bambine-
InVendita.pdf;	Roopnaraine T.	Child	Trafficking	in	Kosovo,	Save	the	Children,	2002;	
žr.	 http://www.savethechildren.it/2003/download/pubblicazioni/traffickingKosovo/SC_	
Child_trafficking_in_Kosovo.pdf;	A	Report	on	Child	Trafficking:	Bulgaria,	Denmark,	
Italy,	Romania,	Spain,	United	Kingdom.	European	Network	Against	Child	Traficking	
(ENACT),	 2003.	 http://www.savethechildren.it/2003/download/pubblicazioni/enact/
enact.pdf;	 Charchedi F.	 Il	 traffico	 internazionale	 di	 minori.	 Piccoli	 schiavi	 senza	
frontiere.	Il	caso	dell’Albania	e	della	Romania.	Roma,	2002.	http://www.ibambini.it/
pa	ges/285/bibliografia_tematica/rapporto_sfruttamento.pdf;	 Gečėnienė S., Mali šaus-
kai tė S.	Nacionaliniai	 tyrimai	prekybos	vaikais	srityje.	Tyrimo	baigiamoji	ataskaita.	
Vilnius:	Teisės	institutas,	2003;	Gečėnienė S., Mališauskaitė S. Prekybos	vaikais	pro-
blema	ir	jos	mastas	Lietuvoje	//	Teisės	problemos,	2003,	Nr.	2	(40),	p.	117–123.

201 Įvairių	prekybos	žmonėmis	atvejų	 (pateiktų	 įvairiuose	 tyrimuose)	analizės	duomeni-
mis,	labiausiai	paplitęs	būdas	yra	apgaulė,	taip	pat	nemažai	pagrobimo	atvejų,	ypač	ne	
taip	 išsivysčiusiose	 šalyse.	 Mažiau	 paplitę	 būdai	 –	 fiktyvi	 santuoka,	 kurią	 taip	 pat	
galima	traktuoti	kaip	tam	tikrą	apgaulės	formą.	Prekybos	vaikais	atveju	–	įvaikinimas	
kaip	vaiko	įgijimo	būdas	seksualinio	išnaudojimo,	priverstinio	darbo	ar	prekybos	or-
ganais	tikslams.

gumi	 nusikaltimą	 sunku	 išaiškinti	 ir	 kai	 auka	 išnaudojama,	 nes	 dažniausiai	
žmonės	 bauginami,	 prieš	 juos	 fiziškai	 ir	 psichiškai	 smurtaujama,	 varžoma	
jų	laisvė.	Dėl	nelegalaus	prekybos	žmonėmis	aukų	statuso	oficialios	institu-
cijos	 apie	 jų	 padėtį	 nieko	 nežino,	 jos	 svetimoje	 šalyje	 patiria	 socialinę	 de-
zorientaciją	 bei	 atskirtį.	Tai	 –	 veiksniai,	 ypač	 nustelbiantys	 aukų	 galimybę,	
norą	bei	sugebėjimą	kreiptis	pagalbos.	Į	institucijų	akiratį	dažniausiai	paten-
ka	 tik	 policijos	 sulaikytos	 arba	 iš	 prekybos	 žmonėmis	 pinklių	 pačios	 ištrū-
kusios	 ir	 pagalbos	 besikreipiančios	 prekybos	 žmonėmis	 aukos.	 Manytina,	
kad	daug	didesnė	dalis	aukų	dėl	keršto	baimės	bei	patirtos	didelės	psichinės	
ir	moralinės	žalos	padarinių,	 taip	pat	dėl	nepasitikėjimo	 teisėsaugos	 institu-
cijomis	 niekur	 nesikreipia,	 jų	 atvejai	 lieka	 teisėsaugai	 nežinomi.	 Tačiau	 ir	
tie	duomenys,	kuriuos	surenka	teisėsaugos	institucijos,	ne	visada	yra	tikslūs,	
pavyzdžiui,	 dalis	 merginų	 į	 užsienio	 šalis	 įvežamos	 su	 padirbtais	 pasais,	
todėl	 teisėsaugos	 institucijų	užfiksuoti	 duomenys	 apie	 šių	 asmenų	amžių	ar	
pilietybę	dažnai	 būna	ne	visiškai	 objektyvūs.

Nustatyti	 šiek	 tiek	 tikslesnius	prekybos	žmonėmis	mastus	padeda	socio-
loginiai	 tyrimai.	 Tačiau	 ir	 čia	 susiduriama	 su	 įvairiomis	 duomenų	 rinkimo	
problemomis.	 Visų	 pirma	 sunku	 atlikti	 kiekybinius	 tyrimus,	 nes	 prekybos	
žmonėmis	 aukos	 sudaro	 labai	mažą	 populiacijos	 dalį,	 todėl	 net	 ir	 atliekant	
plačios	imties	tyrimus	yra	didelė	paklaidos	rizika.	Dažniausiai	 tokie	tyrimai	
atliekami	taikant	kokybinius	metodus.	Neretai	būna	sunku	susisiekti	su	pre-
kybos	 žmonėmis	 aukomis,	 nes	 daugelis	 nesutinka	 teikti	 informacijos	 dėl	
patirtų	 psichologinių	 traumų.	 Taigi	 informacija	 dažnai	 renkama	 iš	 antrinių	
šaltinių.	 Patikimiausi	 iš	 jų	 –	 aukų	 artimieji,	 pagalbą	 aukoms	 teikiančios	
organizacijos	ir	kitų	pagalbos	tarnybų	darbuotojai,	policijos	pareigūnai.	Daž-
nai	 jie	 negali	 nurodyti	 tikslių	 skaičių,	 tačiau	 gali	 gana	 patikimai	 įvertinti	
apytikslį	 prekybos	 žmonėmis	mastą	 savo	 aplinkoje.

Prekybos	žmonėmis	atvejai	neretai	 atskleidžiami	apklausiant	 tam	 tikras	
didesnės	rizikos	grupes,	pavyzdžiui,	asmenis,	užsiimančius	prostitucija,	ki-
tus	socialinės	rizikos	asmenis,	vaikus	iš	vaikų	globos	institucijų	ir	panašiai.	
Mažiau	 patikimos,	 tačiau	 taip	 pat	 galinčios	 suteikti	 papildomos	 naudingos	
informacijos,	yra	visuomenės	apklausos	ir	žiniasklaida.	Tačiau	šiuos	šaltinius	
reiktų	 vertinti	 atsargiai,	 nes	 visuomenės	 nariai	 ne	 visada	 objektyviai	 gali	
suvokti	 problemą	 bei	 jos	 mastą,	 –	 dažniausiai	 visuomenės	 požiūris	 yra	
formuojamas	 žiniasklaidos	 (žr.	 šio leidinio VIII.2. skyrių).	 Jos	 tikslas	 taip	
pat	neretai	yra	ne	pateikti	objektyvią	 informaciją,	o	veikiau	 siekti	 sensaci-
jų	 bei	 dėmesio.



IV. Atskirų nusikalstamų veikų rūšių registruoti ir latentiškumo rodikliai106

Simonas Nikartas Simonas Nikartas

107IV.3. Prekyba žmonėmis

Prekybos	 žmonėmis	 mastą	 gali	 atskleisti	 duomenys	 apie	 kitus,	 su	 šiuo	
nusikaltimu	susijusius	reiškinius,	pavyzdžiui,	prostituciją,	nelegalią	migraci-
ją,	nelegalų	darbą	 ir	panašiai.	Pateiksime	kai	kuriuos	kiekybinius	duomenis	
apie	prekybos	žmonėmis	mastus	Lietuvoje	 ir	pasaulyje,	 tačiau	dėl	anksčiau	
išvardytų	 priežasčių	 šie	 skaičiai	 yra	 labiau	 numanomi,	 nei	 absoliučiai	 pa-
grįsti.	 Jie	 nebūtinai	 yra	 tikslūs,	 neretai	 nėra	 žinomas	 pradinis	 jų	 šaltinis,	 o	
prekybos	 žmonėmis	 reiškiniui	 sparčiai	 plintant	 gali	 būti	 šiek	 tiek	 pasenę	 ir	
ne	visiškai	atitinkantys	dabartinę	padėtį.	Kita	vertus,	 ir	apytikslė	 informaci-
ja	bent	jau	orientavimosi	prasme	taip	pat	gali	būti	naudinga	siekiant	suvok-
ti	 bendrą	prekybos	 žmonėmis	mastą.

IV.3.3.	Bendros	 tendencijos	Europoje	 ir	kitose	pasaulio	 šalyse
Tarptautinės	migracijos	organizacijos	duomenimis,	visame	pasaulyje	pre-

kybos	žmonėmis	išnaudojant	prostitucijos	tikslams	aukų	yra	apie	2	000	000	
moterų.	Teigiama,	kad	Europoje	jų	turėtų	būti	nuo	200	000	iki	500	000	per	
metus.	Manoma,	jog	prekybos	žmonėmis	aukų,	išnaudojamų	nelegalaus	dar-
bo	 tikslams,	 pasaulyje	 yra	 apie	 4	 000	000.202

Europolo	duomenimis,	Europoje	nuo	prekeivių	žmonėmis	kasmet	nuken-
čia	 apie	 120	 000	 asmenų203.	 Čia,	 kaip	 ir	 visame	 pasaulyje,	 prekybos	 žmo-
nėmis	 srautai	 juda	 iš	 neturtingų	 į	 turtingas	 valstybes:	 Europoje	 –	 iš	 Rytų	
Europos	 į	Vakarų	 Europos	 šalis204.	 Tyrimai	 rodo,	 kad	 didžiausi	 srautai	 yra	
iš	 Balkanų	 regiono	 valstybių	 į	 šalia	 esančias	Vakarų	 šalis	 –	 Italiją	 ir	Grai-
kiją,	 kurios	 dažnai	 būna	ne	 tik	 importo,	 bet	 ir	 tranzito	 valstybėmis.	 Iš	 trijų	
Baltijos	 valstybių	 (Lietuvos,	 Latvijos,	 Estijos)	 kasmet	 išvežama	 arba	 savo	
noru	 išvažiuoja	 apie	 3	 000	moterų,	 iš	 jų	 daugiausia	 (1	 000–1	 200)	 iš	 Lie-
tuvos,	 nes	 mūsų	 šalyje	 daugiau	 gyventojų,	 be	 to,	 tai	 lemia	 ir	 geografinė	

202 Charchedi F.	 Il	 traffico	 internazionale	 di	 minori.	 Piccoli	 schiavi	 senza	 frontiere.	 Il	
caso	 dell’Albania	 e	 della	 Romania.	 Roma,	 2002.	 http://www.ibambini.it/pages/285/
bibliografia_tematica/rapporto_sfruttamento.pdf

203 Lietuvos	 Respublikos	 Vyriausybės	 prekybos	 žmonėmis	 prevencijos	 bei	 kontrolės	
2005–2008	metų	programa	//	Valstybės	žinios,	2005,	Nr.	65–2333.

204 Mažiau	išsivysčiusios	šalys	nusikaltėlius	vilioja	dėl	to,	kad	jose	dėl	didelės	socialinės	
atskirties,	skurdo,	mažesnės	žmogaus	teisių	apsaugos	ir	kitų	problemų	kur	kas	daugiau	
pažeidžiamų	asmenų,	kartu	ir	prekybos	žmonėmis	potencialių	aukų.	Kaip	rodo	beveik	
visų	tyrimų	rezultatai,	daugelis	prekybos	žmonėmis	aukų	–	tai	socialinę	atskirtį	pati-
riančios	jauno	amžiaus	moterys	bei	vaikai.

padėtis205.	Manoma,	 kad	 iš	Lietuvos	 daugiausia	moterų	 išvežama	 į	 Šiaurės	
Vakarų	Europos	valstybes:	Jungtinę	Karalystę,	Vokietiją,	Belgiją,	Skandina-
vijos	 šalis.	Galima	 teigti,	 kad	prekybos	 žmonėmis	 srautai	maždaug	atitinka	
ir	 bendrus	 (tiek	 legalius,	 tiek	nelegalius)	 darbo	 jėgos	migracijos	 srautus.

2003	m.	Martti Lehti	 tyrime206	pateikiami	 įvairių	Europos	valstybių	sta-
tistikos	 duomenys	 apie	 prostituciją	 ir	 prekybą	 žmonėmis.	 Kadangi	 didžioji	
dalis	 prekybos	 žmonėmis	 aukų	 yra	 išnaudojamos	 prostitucijai,	 prostitucija	
besiverčiančių	 moterų	 skaičius	 gali	 padėti	 nustatyti	 ir	 prekybos	 žmonėmis	
mastą207.	Čia	pateikiami	tikslesni	ir	patikimesni	kai	kurių	Europos	valstybių	
duomenys208.

Šio	 tyrimo	 duomenimis,	 didžiausi	 prostitucijos	 ir	 prekybos	 žmonėmis	
mastai	yra	didelėse	Europos	šalyse,	tarp	kilmės	(eksporto)	šalių	itin	dideliais	
skaičiais	pasižymi	Rusija	 ir	Ukraina.	Manoma,	kad	kiekvienoje	 iš	 šių	dvie-
jų	 šalių	 gali	 būti	 nuo	 10	 000	 iki	 100	 000	 prekybos	 žmonėmis	 aukų.	 Šiek	
tiek	mažesni	 skaičiai	Makedonijoje	 –	 nuo	 8	 000	 iki	 18	 000,	 Bulgarijoje	 –	
nuo	1	000	 iki	 3	 000.

Nagrinėjant	 tikslo	 (importo)	 ir	 tranzito	 valstybes	 manoma,	 jog	Vokieti-
joje	buvo	nuo	60	000	 iki	300	000	prostitučių,	 iš	 jų	–	2	000–20	000	preky-
bos	 žmonėmis	 aukos.	 Italijoje	 –	 50	 000–70	 000,	 iš	 jų	 prekybos	 žmonėmis	
aukų	–	2	500–5	500,	Ispanijoje	atitinkamai	45	000–300	000	ir	4	000–8	500,	
Jungtinėje	 Karalystėje	 –	 apie	 80	 000	 prostitučių	 ir	 apie	 1	 500	 prekybos	
žmonėmis	 aukų.

Mažiau	gyventojų	turinčiose	valstybėse	prostitucijos	ir	prekybos	žmonėmis	
aukų	skaičiai	taip	pat	šiek	tiek	mažesni.	Austrijoje	buvo	nuo	6	000	iki	20	000	

205 Lietuvos	 Respublikos	 Vyriausybės	 prekybos	 žmonėmis	 prevencijos	 bei	 kontrolės	
2005–2008	metų	programa	//	Valstybės	žinios,	2005,	Nr.	65–2333.

206 Lehti M.	Trafficking	in	women	and	children	in	Europe.	HEUNI	Paper	No.	18,	Helsin-
ki,	2003.

207 Prekybos	žmonėmis	ir	prostitucijos	santykis	tampa	vis	glaudesnis	ir	teisinės	šių	dvie-
jų	reiškinių	definicijos	prasme:	 tarptautiniuose	aktuose	bei	vis	daugiau	valstybių	na-
cio	naliniuose	 įstatymuose	 pateikiamos	 prekybos	 žmonėmis	 sąvokos	 savo	 požymiais	
labai	artimos	pelnymosi	iš	prostitucijos,	įtraukimo	į	ją,	ar	kitoms	panašioms	su	pros-
titucija	susijusioms	veikoms.	Ne	išimtis	ir	Lietuvos	baudžiamasis	įstatymas,	kuriame	
numatytos	prekybos	žmonėmis	ir	 įtraukimo	į	prostituciją	nusikaltimų	sudėtys	beveik	
sutampa.

208 Plačiau	 žr.:	 Prievarta	 prieš	 moteris.	 Vilnius,	 2002.	 http://www.lygus.lt/ITC/smurtas.
php?id=10
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prostitučių,	iš	jų	–	nuo	5	000	iki	17	000	–	iš	užsienio	šalių,	80–90	proc.	–	iš	
Europos.	Belgijoje	–	30	000	prostitučių,	iš	jų	nuo	1	000	iki	3	000	–	prekybos	
žmonėmis	aukos.	Nyderlanduose	–	20	000–30	000,	iš	jų	prekybos	žmonėmis	
aukų	–	nuo	1	000	iki	3	000.	Norvegijoje	–	3	000	prostitučių,	iš	jų	nuo	10	iki	
50	–	prekybos	žmonėmis	aukos.	Švedijoje	–	1	200–2	500,	 iš	 jų	prekybos	
žmonėmis	aukų	–	10–100.209

Mokslininkai	Andrea Di Nicola	ir	Andrea Cauduro	atliko	prekybos	žmo-
nėmis	 tyrimą210.	Buvo	 atrinkta	 11	Europos	valstybių,	 kurių	 statistikos	duo-
menys	 yra	 patikimiausi:	Austrija,	 Belgija,	 Čekija,	 Ispanija,	 Italija,	 Lenkija,	
Lietuva,	Nyderlandai,	Prancūzija,	Švedija,	Vokietija.

Vertinant	 duomenų	patikimumą	buvo	 atsižvelgiama	 į	 šiuos	kriterijus:
a)	 	panašų	valstybių	prekybos	žmonėmis	problemos	suvokimą,	gana	vie-

nodą	 jos	 definiciją;
b)	 	santykinai	 panašų	 teisinio	 reglamentavimo	griežtumą	prekybos	 žmo-

nėmis	nusikaltimo	atžvilgiu.

Įvairių	Europos	valstybių	pateikiami	oficialūs	prekybos	žmonėmis	aukų	
skaičiai	buvo	lyginami	su	viktimologinių	tyrimų	duomenims.	Nustatyta,	kad	
registruoto	 ir	 realaus	 aukų	 skaičiaus	 santykis	 gali	 būti	 1/10	 ir	 1/20.	Atsi-
žvelgiant	 į	 šį	 santykį	8 lentelėje	 pateikiami	 galimi	minimalūs	 ir	maksima-
lūs	 prekybos	 žmonėmis	 realaus	 masto	 rodikliai	 nurodomose	 valstybėse	
2000–2002	m.211	Nusikaltimų	aukų	skaičiai	 čia	pateikiami	 teritoriniu	prin-
cipu,	 t.	y.	kiek	 tam	 tikroje	valstybėje	yra	 išnaudojamų	asmenų,	neatsižvel-
giant	 į	 jų	 kilmės	 šalį	 (pilietybę).

Didžiausiu	 aukų	 skaičiumi	 išsiskiria	 Italija.	 Galimas	 aukų	 skaičius	 joje	
2000–2002	m.	 laikotarpiu	 svyruoja	 nuo	 17	 550	 iki	 36	 720.	Dideli	 skaičiai	
užregistruoti	 ir	Vokietijoje:	 nuo	9	260	 iki	 22	160	 (2000–2002	m.).

209 Lehti M.	Trafficking	in	women	and	children	in	Europe.	HEUNI	Paper	No.	18,	Helsin-
ki,	2003.

210 Di Nicola A., Cauduro A.	 Review	 of	 Official	 Statistics	 on	 Trafficking	 in	 Human	
beings	 for	Sexual	Exploitation	and	 their	Validity	 in	 the	25	EU	Member	States	 from	
Official	 Statistics	 to	 Estimates	 of	 the	 Phenomenon.	 In:	 Savona	 E.	U.,	 Stefanizzi	 S.	
(eds.).	Measuring	Human	Trafficking:	Complexities	and	Pitfalls.	New	York:	Springer,	
2007.

211 Pateikti	skaičiai	atspindi	oficialius	teisėsaugos	institucijų	ir	visuomeninių	organizacijų	
pateiktus	duomenis,	taip	pat	informaciją,	gautą	iš	viktimologinių	tyrimų	rezultatų	bei	
prekybos	žmonėmis	srities	ekspertų	tose	valstybėse.

8 lentelė. Spėjami	 prekybos	 žmonėmis	 mastai	 Europos	 šalyse	 2000–							
2002 m.212

2000 2001 2002
Maž. Didž. Maž. Didž. Maž. Didž.

Austrija 1 430 2 860 1 830 3 660 2 080 4 160
Belgija (maž.)	1	730	–	(didž.)	3	460
Čekija 350 360 370
Ispanija 4 600 9 200 6 010 12 020 7 500 15 000
Italija 17 550 35 500 18 360 36 720 17 970 35 940
Lenkija 1 720 3 440 930 1 860 1 670 3 340
Lietuva 160 320 100 200 120 240
Nyderlandai 3 410 6 820 2 840 5 680 3 430 6 860
Prancūzija 3 260 6 520 3 560 7 120 5 740 11 480
Švedija 200 500 200 500 200 500
Vokietija 9 260 18 520 9 870 19 740 11 080 22 160
Iš	viso 41 940 84 030 44 060 87 860 50 160 100 050

Tokiose	 šalyse	 kaip	 Belgija	 (1	 730–3	 460),	Austrija	 (1	 430–4	 160),	 Ny-
derlandai	(2	840–6	860)	šie	skaičiai	mažesni.	Taip	pat	pažymėtina,	kad	mažiau	
aukų	užregistruota	 ir	Rytų	Europos	valstybėse,	 pavyzdžiui,	Lenkijoje	 (930–3	
340),	Lietuvoje	 (100–320),	Čekijoje	 (350–370).	Tai,	kad	šiose	valstybėse	už-
fiksuota	 mažiau	 prekybos	 žmonėmis	 atvejų,	 galima	 paaiškinti	 tuo,	 kad	 jos	
pasižymi	kaip	prekybos	žmonėmis	eksporto	(kilmės)	šalys,	o	Vakarų	valstybės	
laikomos	 importo	 (tikslo)	 šalimis.	 Eksporto	 valstybėse	 prekybos	 žmonėmis	
nusikaltimas	 dažniausiai	 yra	 tik	 pradinės	 –	 verbavimo	 ar	 vežimo	 –	 stadijos.	
Šių	stadijų	nusikaltimai	yra	sunkiai	atskleidžiami,	sunku	identifikuoti	ir	aukas,	
nes	neretai	 jos	yra	verbuojamos	apgaulės	būdu,	 todėl	kad	bus	 išnaudojamos,	
nežino213.	Importo	(tikslo)	valstybėse	prekybos	žmonėmis	nusikaltimas	pasie-

212 Lentelės	duomenys	paimti	iš:	Di Nicola A., Cauduro A.	Review	of	Official	Statistics	
on	Trafficking	 in	Human	beings	 for	Sexual	Exploitation	and	 their	Validity	 in	 the	25	
EU	Member	States	from	Official	Statistics	to	Estimates	of	the	Phenomenon.	In:	Savo-
na	E.	U.,	Stefanizzi	S.	 (eds.).	Measuring	Human	Trafficking:	Complexities	 and	Pit-
falls.	New	York:	Springer,	2007.

213 Pasienyje	pastebėjusios	asmenis,	gabenančius	merginas,	 teisėsaugos	 institucijos	daž-
nai	būna	bejėgės,	nes	pačios	merginos	nepripažįsta	(ar	nesupranta),	kad	jos	yra	išve-
žamos	prostitucijos	tikslams.
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kia	 išnaudojimo	 stadiją,	 kai	 jis	 lengviau	 atskleidžiamas,	 o	 aukos	 lengviau	
nustatomos,	 nes	 suvokia	 savo	 išnaudojimą	 ir	 neretai	 kreipiasi	 pagalbos.	 Jas	
lengviau	identifikuoti	ne	tik	teisėsaugos	institucijoms,	bet	ir	įvairioms	pagalbos	
tarnyboms,	visuomeninėms	organizacijoms,	kurios	taip	pat	gali	suteikti	svarbių	
duomenų	apie	prekybos	žmonėmis	aukas,	 jų	 skaičių.214

Jei	 lygintume	 šio	 tyrimo	 duomenis	 su	 anksčiau	 pateiktais	Martti Lehti 
tyrimo	 duomenimis,	 pamatytume,	 kad	 pastarojo	 numanomi	 prekybos	 žmo-
nėmis	 skaičiai	 šiek	 tiek	mažesni.	Manytina,	 kad	 šis	 skirtumas	 gali	 priklau-
syti	 ir	nuo	prekybos	žmonėmis	definicijos.	Tarptautiniuose	 teisės	aktuose215 
pateikiamos	 ir	 vis	 labiau	 nacionaliniuose	 valstybių	 įstatymuose	 įvirtinamos	
prekybos	žmonėmis	nusikaltimo	sąvokos	savo	požymiais	labai	priartėja	prie	
nusikalstamų	veikų,	susijusių	su	prostitucija.	Todėl	prostitucijos	ir	prekybos	
žmonėmis	 riba	gali	 būti	 labai	 siaura.

Skaičiuojant	 aukų	 skaičių,	 tenkančių	 100	 000	 gyventojų,	 vėl	 pirmauja	
Italija	 (82–120),	Vokietija,	 Ispanija	 ir	Belgija	 (41–80).	Remiantis	Vokietijos	
kriminalinės	policijos	duomenimis,	2000	m.	Vokietijoje	prekybos	žmonėmis	
aukų	 iš	 Lietuvos	 skaičius	 buvo	 daug	 didesnis	 nei	 iš	 kaimyninių	 valstybių,	

214 Veikia	įvairios	organizacijos,	kurios	padeda	prekybos	žmonėmis	aukoms	išsilaisvinti,	
ieško	jų	gatvėse,	viešbučiuose	ir	panašiai.	Jos	yra	vienas	pagrindinių	prekybos	žmo-
nėmis	tyrimų	informacijos	šaltinių	(žr.:	Charchedi F.	Il	traffico	internazionale	di	mi-
nori.	 Piccoli	 schiavi	 senza	 frontiere.	 Il	 caso	 dell’Albania	 e	 della	 Romania.	 Roma,	
2002. http://www.ibambini.it/pages/285/bibliografia_tematica/rapporto_sfruttamento.
pdf;	Renton D., Capra S.	 Bambine	 in	Vendita.	 Un‘indagine	 sul	 traffico	 dei	 minori	
dall‘Albania.	Save	the	Children,	2002;	http://www.savethechildren.it/2003/download/
pubblicazioni/bambineinvendita/BambineInVendita.pdf;	 Roopnaraine T. Child	 Traf-
ficking	 in	 Kosovo,	 Save	 the	 Children,	 2002.	 http://www.savethechildren.it/2003/
download/pubblicazioni/traffickingKosovo/SC_Child_trafficking_in_Kosovo.pdf;	 A	
Report	on	Child	Trafficking:	Bulgaria,	Denmark,	Italy,	Romania,	Spain,	United	King-
dom.	European	Network	Against	Child	Traficking	(ENACT),	2003.	http://www.savet-
hechildren.it/2003/download/pubblicazioni/enact/enact.pdf;	Subedi G.	Trafficking	and	
Sexual	Abuse	among	Street	Children	in	Kathmandu.	ILO/IPEC,	2002).

215 Lietuvos	Respublikos	 įstatymas	dėl	Protokolo	dėl	prekybos	žmonėmis,	ypač	moteri-
mis	 ir	 vaikais,	 prevencijos,	 sustabdymo	 bei	 baudimo	 už	 vertimąsi	 ja,	 papildančio	
Jungtinių	Tautų	Organizacijos	konvenciją	prieš	 tarptautinį	organizuotą	nusikalstamu-
mą,	ratifikavimo	//	Valstybės	žinios,	2003,	Nr.	49–2157;	Vaiko	teisių	konvencijos	fa-
kultatyvinis	protokolas	dėl	vaikų	pardavimo,	vaikų	prostitucijos	ir	vaikų	pornografijos	
//	Valstybės	žinios.	2004,	Nr.	108–4037;	Europos	Sąjungos	Tarybos	pagrindų	sprendi-
mas	2002/629/TVR	dėl	kovos	su	prekyba	žmonėmis.	http://www3.lrs.lt/c-bin/eu/prep
s2?Condition1=38186&Condition2 

turinčių	 daug	 daugiau	 gyventojų:	 iš	 Lietuvos	 –	 162,	 iš	 Rusijos	 –	 140,	 iš	
Ukrainos	 –	 115,	 iš	 Lenkijos	 –	 74,	 iš	 Čekijos	 –	 74216.	 Vėlesniais	 metais	
pastebimos	prekybos	žmonėmis	aukų	skaičiaus	(oficialiais	duomenimis)	ma-
žėjimo	 tendencijos:	 2001	 m.	 –	 119	 (12,1	 proc.	 visų	 prekybos	 žmonėmis	
aukų,	 2002	 m.	 –	 119	 (14,7	 proc.),	 2003	 m.	 –	 62	 (5	 proc.),	 2004	 –	 28																	
(2,9	 proc.)217.	Nuo	 2005	m.	 Lietuvos	 pilietės	Vokietijos	 nusikaltimų	 statis-
tikos	ataskaitose	atskirai	nebeišskiriamos218,	o	tai	leidžia	kelti	hipotezę,	kad	
jų	 skaičius	 (remiantis	 oficialia	 statistika)	 šioje	 šalyje	 labai	 sumažėjo.

Visuomeninių	 organizacijų	 duomenimis,	 Lietuvoje	 2002–2006	 m.	 122	
prekybos	žmonėmis,	prostitucijos	ar	pornografijos	aukoms	(nepilnamečiams)	
buvo	 suteikta	 įvairiapusiška	 pagalba.	 Tačiau	 tam	 pačiam	 asmeniui	 pagalba	
galėjo	 būti	 teikiama	 skirtingose	 NVO,	 todėl	 šis	 skaičius	 gali	 viršyti	 realių	
aukų,	kurioms	buvo	suteikta	pagalba,	skaičių.219	Taigi,	oficialiai	užregistruo-
tų	 nukentėjusiųjų	 skaičius	 ir	 aukų,	 patekusių	 į	 visuomeninių	 organizacijų	
akiratį,	 skaičius	 skiriasi	 labai	 nežymiai:	 2004–2007	m.	 buvo	 užregistruotos	

216 Bazylev I., Žekonis R.	Prekybos	žmonėmis	prevencija	 ir	kontrolė	Lietuvoje.	Vilnius,	
2003.

217 Human	Trafficking.	National	Situation	Report	2007.	Bundeskriminalamt,	2007.	http://
www.bka.de/lageberichte/mh/2007/mh2007_en.pdf;	2006	Federal	Situation	Report	on	
Trafficking	 in	Human	Beings.	 Bundeskriminalamt,	 2007.	 http://www.bka.de/lagebe-
richte/mh/2006/mh2006_en.pdf;	 Trafficking	 in	 Human	 Beings.	 Bundeskriminalamt,	
2002. http://www.bka.de/lageberichte/mh/2002/lagebildmh_en.pdf;	Trafficking	in	Hu-
man	 Beings	 2004.	 Bundeskriminalamt,	 2005.	 http://www.bka.de/lageberichte/mh/	
2004/lagebildmh_en.pdf

218 Nuo	2005	m.	atskirai	 išskiriamos	prekybos	žmonėmis	aukos	 iš	šių	valstybių:	Vokie-
tijos,	Rusijos,	Lenkijos,	Slovakijos,	Čekijos,	Rumunijos	ir	Bulgarijos.	2005–2007	m.	
Vokietijoje	 prekybos	 žmonėmis	 aukų	 iš	 šių	 šalių	 vidutiniškai	 buvo	 užregistruota	
529	(apie	75	proc.	visų	aukų).	Prekybos	žmonėmis	aukų	iš	kitų	Europos	šalių	(tarp	
jų	 ir	Lietuvos)	2005–2007	m.	buvo	užregistruota	vidutiniškai	114	(vidutiniškai	apie	
14	 proc.	 visų	 aukų)	 (žr.:	Human	Trafficking.	National	 Situation	Report	 2007.	Bun-
deskriminalamt,	2007.	http://www.bka.de/lageberichte/mh/2007/mh2007_en.pdf;	2006	
Federal	Situation	Report	on	Trafficking	in	Human	Beings.	Bundeskriminalamt,	2007.	
http://www.bka.de/lageberichte/mh/2006/mh2006_en.pdf;	 Trafficking	 in	 Human	
Beings.	 Bundeskriminalamt,	 2002.	 http://www.bka.de/lageberichte/mh/2002/lagebil-
dmh_en.pdf;	 Trafficking	 in	 Human	 Beings	 2004.	 Bundeskriminalamt,	 2005.	 http://
www.bka.de/lageberichte/mh/2004/lagebildmh_en.pdf

219 Gečėnienė S., Mališauskaitė S.	Nacionaliniai	tyrimai	prekybos	vaikais	srityje.	Tyrimo	
baigiamoji	 ataskaita.	Vilnius,	 Teisės	 institutas,	 2003;	Gečėnienė S., Mališauskaitė S. 
Prekybos	vaikais	problema	ir	jos	mastas	Lietuvoje	//	Teisės	problemos,	2003,	Nr.	2	(40),	
p.	117–123.
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59	 prekybos	 žmonėmis	 ir	 vaiko	 pirkimo	 arba	 pardavimo	 aukos	 bei	 46	 as-
menys,	nukentėję	nuo	pelnymosi	iš	prostitucijos	(BK	307	str.)	bei	įtraukimo	
į	prostituciją	(BK	308	str.)	nusikalstamų	veikų	(žr.	7 lentelę).	Žinoma,	svar-
bu	atsižvelgti	 ir	 į	 tai,	kad	asmenys,	sulaukę	pagalbos	 iš	visuomeninių	orga-
nizacijų,	 nebūtinai	 kreipėsi	 į	 teisėsaugos	 institucijas	 ir	 dėl	 šios	 priežasties	
nebuvo	įtraukti	į	oficialią	statistiką.	Ir	atvirkščiai	–	nukentėjusieji,	kurie	buvo	
užregistruoti	 oficialiai	 –	 nebūtinai	 kreipėsi	 pagalbos	 į	 šias	 organizacijas.

IV.3.4. Prekybos vaikais duomenys Lietuvoje
Organizacijos	 „Vaiko	namas“	2003	m.	 atliktas	 tyrimas220	Lietuvos	vaikų	

globos	 institucijose	parodė,	kad	vaikų	globos	namų	darbuotojai	 susiduria	 su	
prekybos	vaikais	atvejais.	Žinomi	24	tokie	atvejai	(12,7	proc.	apklaustų	dar-
buotojų	susidūrė	su	mergaičių	verbavimo	važiuoti	į	užsienį	atvejais).	4	proc.	
vaikų	 nurodė,	 kad	 juos	 kalbino	 važiuoti	 dirbti	 į	 užsienį.	 11	 proc.	 vaikų	 nu-
rodė,	kad	jie	buvo	verčiami	pažįstamo	žmogaus	žiūrėti	pornografinius	filmus	
arba	 žurnalus221.

Atliekant	kitą	organizacijos	„Vaiko	namas“	tyrimą222	anketavimo	metodu	
buvo	apklaustos	įvairios	įstaigos,	dirbančios	su	vaikais	ir	savo	kasdieniame	
darbe	galinčios	susidurti	su	vaikais,	nukentėjusiais	nuo	seksualinės	prievartos.	
Anketos	buvo	išsiųstos	265	skirtingoms	organizacijoms,	iš	kurių	jas	užpildė	
87	(32,8	proc.	visų	išsiųstų	anketų).	64	proc.	tyrime	dalyvavusių	organizaci-
jų	2005	m.	bent	kartą	teikė	pagalbą	vaikui,	nukentėjusiam	nuo	seksualinės	
prievartos	ar	prekybos	žmonėmis.	Tyrime	nustatyta	11	vaikų,	nukentėjusių	
nuo	prostitucijos;	2	atvejai,	kai	vaikai	buvo	išnaudojami	pornografijos	tikslams.	
Užfiksuoti	183	atvejai,	kai	vaikai	tapo	seksualinės	prievartos	aukomis.223

220 Atliekant	tyrimą	buvo	apklausti	27	globos	institucijų	darbuotojai	ir	vaikai.	Apklauso-
je	 dalyvavo	 477	 darbuotojai	 ir	 487	 vaikai	 (apklausoje	 nedalyvavo	 269	 specialiųjų	
poreikių	vaikai).	Tyrime	buvo	taikomas	anketinės	apklausos	metodas.

221 Prievarta	 prieš	 vaikus.	 Situacijos	 globos	 institucijose	 įvertinimas.	 Vilnius:	 Vaiko														
namas,	2003.	http://www.children.lt/?_nm_mid=TVN3MExEQXNNQ3d3&_nm_lid=	
0&session=no

222 Šiame	 tyrime,	 taikant	anketavimo	metodą,	buvo	apklaustos	 įvairios	 įstaigos	 (organi-
zacijos),	 dirbančios	 su	 vaikais	 bei	 galinčios	 susidurti	 su	 vaikais,	 nukentėjusiais	 nuo	
seksualinės	prievartos.	Anketos	buvo	 išsiųstos	265	skirtingoms	organizacijoms,	 iš	 jų	
anketas	užpildė	87	(32,8	proc.	visų	išsiųstų	anketų).

223 Pagalba	nuo	seksualinės	prievartos	ir	prekybos	žmonėmis	nukentėjusiems	vaikams	ir	
jų	artimiesiems:	 situacijos	 įvertinimas.	Vilnius:	Vaiko	namas,	2006.	http://www.chil-
dren.lt/?_nm_mid=TVN3MExERXNNQ3d3&_nm_lid=0&session=no

IV.3.5.	Visuomenės	apklausos	apie	prekybos	 žmonėmis	problemą
2001	ir	2002	m.	Tarptautinės	migracijos	organizacijos	užsakymu	Baltijos	

šalyse	 buvo	 atlikti	 visuomenės	 nuomonės	 tyrimai	 „Prekyba	moterimis	Bal-
tijos	šalyse:	visuomenės	požiūris	ir	informuotumas“224.	Tyrimo	duomenimis,	
beveik	 kas	 10	 jaunas	 žmogus	 Lietuvoje	 daugiau	 ar	mažiau	 tiesiogiai	 buvo	
susidūręs	 su	 prekybos	moterimis	 ir	 jų	 vežimo	 į	 užsienį	 dirbti	 prostitutėmis	
problema:	 8,8	 proc.	 jaunimo	 sakė,	 kad	 tarp	 jų	 pažįstamų,	 kolegų,	 draugų,	
giminių	 ar	 šeimos	 narių	 yra	 pasitaikę	 atvejų,	 kai	 merginas	 buvo	 bandoma	
išvežti	į	užsienį	dirbti	prostitutėmis.	Pažymėtina,	kad jauni	žmonės	šiek	tiek	
dažniau	 nurodė	 savo	 socialinėje	 aplinkoje	 susidūrę	 su	 moterų	 išvežimu	 į	
užsienį	dirbti	prostitutėmis.	Iš	visų	šalies	gyventojų	5,6	proc.	su	šia	proble-
ma	 susidūrė	asmeniškai225.

Lietuvos	Respublikos	vidaus	reikalų	ministerijos	užsakymu	2002	m.	gruo-
dį	 „SIC	 Rinkos	 tyrimai“	 atliko	 apklausą	 „Moterų	 nuomonė	 apie	 smurtą	 ir	
prekybą	 žmonėmis“226. Šio	 tyrimo	 duomenimis,	 79	 proc.	 apklaustų	moterų	
sutinka	 su	 teiginiu,	 kad	prekyba	 žmonėmis	yra	 didelė	 problema	Lietuvoje.

Audros Sipavičienės	 ir	Vlado Gaidžio	atlikto	tyrimo	„Prekyba	moterimis	
Baltijos	 šalyse:	 visuomenės	 požiūris	 ir	 informuotumas“227	 duomenimis,	 tik	
keletas	 iš	 apklaustų	 respondentų	 nurodė,	 kad	 jų	 šeimose	 yra	 buvę	 moterų	
išvežimo	 atvejų,	 tačiau	 platesnėje	 respondentų	 socialinėje	 aplinkoje	 tokie	
atvejai	nėra	tokie	jau	reti	(sudėjus	atvejus,	atsitikusius	šeimoje,	giminaičiams,	
draugams,	 pažįstamiems):	 7	 proc.	 Lietuvoje,	 10	 proc.	 Latvijoje	 ir	 6	 proc.	
Estijoje.	 Jauni	 žmonės	 šiek	 tiek	 dažniau	 nurodė	 savo	 socialinėje	 aplinkoje	
susidūrę	su	moterų	išvežimu	į	užsienį	dirbti	prostitutėmis:	14	proc.	lietuvių,	
10	 proc.	 latvių	 ir	 12	 proc.	 estų.	 Baltijos	 šalių	 skirtumai	 yra	 nežymūs	 (ne-
peržengia	 statistinės	paklaidos	 ribų).

Apibendrinant	 šį	 skyrių	 galima	 daryti	 išvadą,	 jog	 duomenys	 apie	 pre-
kybos	 žmonėmis	 nusikaltimus	 yra	 sunkiai	 apčiuopiami:	 oficialioji	 statistika	

224 Prekybos	 žmonėmis	 prevencija	 //	 Pranešimas	 apie	 žmogaus	 teisių	 padėtį	 Lietuvoje.	
Žmogaus	 teisių	 veiksmų	 planas.	 Vilnius,	 2002.	 http://www3.lrs.lt/owa-bin/owarepl/
inter/owa/U0073012.doc

225 Ten	pat.
226 Bazylev I., Žekonis R.	Prekybos	žmonėmis	prevencija	 ir	kontrolė	Lietuvoje.	Vilnius,	

2003,	p.	20–21.
227 Sipavičienė A., Gaidys V.	Prekyba	moterimis	Baltijos	 šalyse:	visuomenės	požiūris	 ir	

informuotumas.	Tarptautinė	migracijos	organizacija,	Socialinių	tyrimų	institutas.	Vil-
nius,	2002.	http://www.iom.lt/documents/Publ.awareness_lietuviskai.pdf 
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pateikia	labai	mažus	skaičius,	tačiau	visuomeninės	organizacijos,	tarptautinės	
organizacijos,	 žiniasklaida	 kalba	 apie	 didelį	 šio	 reiškinio	 mastą.	 Dėl	 tokio	
prieštaravimo	 šiuos	 duomenis	 vertinti	 labai	 sunku.	 Ši	 problema	 ypač	 aki-
vaizdi	 Lietuvoje:	 Europos	 ar	 pasaulio	 mastu	 pripažįstama,	 kad	 prekybos	
žmonėmis	mastai	 yra	 dideli,	 o	 duomenys	 apie	 padėtį	 Lietuvoje	 dažniausiai	
rodo	tik	tai,	kad	prekybos	žmonėmis	problema	egzistuoja.	Tačiau	klausimas,	
koks	 tikrasis	 prekybos	 žmonėmis	mastas,	 iki	 šiol	 lieka	 neatsakytas.	Many-
tina,	 jog	siekiant	 tikslesnės	 informacijos	apie	prekybos	žmonėmis	atvejus	 ir	
jų	 skaičių	 svarbu	 tobulinti	 teisėsaugos	 ir	 pagalbą	 šių	 nusikaltimų	 aukoms	
teikiančių	organizacijų	bendradarbiavimą	bei	atitinkamai	kurti	ir	plėtoti	ben-
drą	prekybos	 žmonėmis	 aukų	 statistikos	duomenų	bazę.

IV.4.	Plėšimai

Sonata Mališauskaitė-Simanaitienė, dr. Gintautas Sakalauskas

Literatūra: Abramavičius A., Bieliūnas E., Drakšienė A. etc.	Baudžiamoji	teisė.	Specia-
lioji	dalis.	1	knyga.	Vilnius:	Eugrimas,	2001;	Aromaa K., Heiskanen M.	Trends	of	Recor-
ded	Crime.	In:	Aromaa	K.,	Heiskanen	M.	Crime	and	Criminal	Justice	Systems	in	Europe	
and	North	America	1995–2004,	HEUNI,	N.	55,	2008,	p.	52–69;	European	Sourcebook	of	
Crime	and	Criminal	Justice	Statistics;	Gečėnienė S., Kalpokas V., Malinauskaitė J., Ma-
lišauskaitė-Simanaitienė S., Matijaškaitė A.	Tarptautinis	nusikaltimų	aukų	tyrimas	Lietu-
voje.	Baigiamoji	ataskaita.	Teisės	institutas,	2007;	Informatikos	ir	ryšių	departamento	prie	
Lietuvos	 Respublikos	 vidaus	 reikalų	 ministerijos	 duomenys;	Newburn T.	 Criminology,	
2007.

Plėšimai	priskiriami	turtinėms	nusikalstamoms	veikoms,	nors	dėl	smurtavimo	
jie	gali	būti	priskiriami	ir	smurtinių	nusikalstamų	veikų	grupei.	Viktimologi-
nių	 tyrimų	požiūriu	plėšimai	yra	 išskirtinės	nusikalstamos	veikos,	nes	nusi-
kalstama	veika	 apima	 smurtinių	 ir	 turtinių	 nusikalstamų	veikų	požymius	 –	
svetimo	 turto	 pagrobimą,	 susijusį	 su	 grasinimu	 smurtauti	 arba	 smurtavimu.	
Šios	nusikalstamos	veikos	išskirtinis	pobūdis	atsispindi	ir	baudžiamojoje	tei-
sėje.	 „Dažnai buvo sprendžiamas klausimas, ar tai yra tam tikra vagystės 

rūšis, ar nusikaltimas asmeniui“.228	Pavyzdžiui,	Karolinos	teisyne	dėl	pavo-
jingo	 turto	užvaldymo	būdo	plėšimas	buvo	 laikomas	ne	nusikaltimu	nuosa-
vybei,	o	nusikaltimu	visuomenės	saugumui229.	Dėl	nusikalstamos	veikos	pa-
darymo	būdo	plėšimai	yra	vieni	pavojingiausių	nusikaltimų	nuosavybei.

14 pav.	pavaizduota	registruotų	plėšimų	dinamika	Lietuvoje	1990–2009	m.	
Staigiai	padidėjęs	plėšimų	skaičius	1994	m.	buvo	išimtinai	Baudžiamojo	ko-
dekso	reformos	rezultatas	–	dalis	anksčiau	buvusių	„atvirųjų	vagysčių“,	nau-
dojant	fizinę	prievartą,	tapo	„plėšimais“.230	Nuo	1995	m.	iki	2004	m.	regis-
truotų	plėšimų	skaičius	padidėjo	beveik	du	kartus,	o	nuo	tada	–	laipsniškai	
mažėjo.	2009	m.	buvo	užregistruota	mažiausiai	plėšimų	nuo	pat	1995	m.	–															
3	363	ir	jie	sudarė	4 proc. visų	registruotų	nusikalstamų	veikų.

Lyginant	 1990–2007	 m.	 registruotų	 plėšimų	 lygį	 Lietuvoje	 ir	 Europos	
Sąjungos	 valstybėse231	matyti,	 jog	 Lietuvos	 vieta	 pagal	 šį	 skaičių	 taip	 pat	
gerokai	 pakito	 (žr.	9 lentelę).	 1990	m.	Lietuvoje	 registruotų	 plėšimų	 lygis	
buvo	 vienas	mažiausių	 tarp	 dabartinių	Europos	 Sąjungos	 valstybių	 (statis-
tikos	 rinkinyje	 trūksta	 duomenų	 apie	9 lentelėje	 pirmame	 stulpelyje	 nepa-
teiktas	šalis),	o	2003	m.	ir	2007	m.	registruotų	plėšimų	lygis	Lietuvoje	tapo	
vienas	 didžiausių	Europos	 Sąjungos	 šalyse.	Registruotų	 plėšimų	 lygis	 nuo	
1990	m.	didėjo	beveik	visose	Europos	Sąjungos	valstybėse	(Vakarų	Europos	
valstybėse	 –	 iki	 2002	 m.,	 naujųjų	 Europos	 Sąjungos	 šalyse	 narėse	 –	 iki	

228 Abramavičius A., Bieliūnas E., Drakšienė A. etc.	Baudžiamoji	teisė.	Specialioji	dalis.	
1	knyga.	Vilnius:	Eugrimas,	2001,	p.	360.

229 Ten	pat.
230 Atvirąja	vagyste	pagal	LTSR	BK	147	str.	2	d.	buvo	laikomas	atviras	asmeninio	pilie-

čių	turto	pagrobimas,	susijęs	su	„smurtu, nepavojingu nukentėjusiojo gyvybei ar svei-
katai, arba su grasinimu pavartoti tokį smurtą“.	Plačiau	žr.:	Lietuvos	Tarybų	Socia-
listinės	Respublikos	baudžiamasis	kodeksas.	Vilnius:	Mintis,	1983,	p.	113.	

231 Čia	ir	toliau	tekste	ES	valstybių	registruoto	nusikalstamumo	duomenys	1990–1994	m.	
laikotarpiu	pateikti	 remiantis	1999	m.	European	Sourcebook	of	Crime	and	Criminal	
Justice	Statistics,	1995–1999	m.	–	2003	m.	European	Sourcebook	of	Crime	and	Cri-
minal	Justice	Statistics,	2000–2003	m.	–	2006	m.	European	Sourcebook	of	Crime	and	
Criminal	Justice	Statistics,	2003–2007	m.	–	2010	m.	European	Sourcebook	of	Crime	
and	 Criminal	 Justice	 Statistics	 (pagal	 šį	 šaltinį	 patikslinti	 ir	 2003	 m.	 duomenys,	 o	
pagal	 2006	m.	 statistikos	 rinkinį	 jie	 pateikti	 tais	 atvejais,	 kai	 naujesniame	 leidinyje	
duomenų	apie	šalį	nėra).	Siekiant	tikslesnio	palyginimo	Lietuvos	registruoto	nusikals-
tamumo	duomenys	pateikiami	 remiantis	minėto	 šaltinio	 duomenimis.	Šie	 duomenys	
pateikti	 internetinėje	 svetainėje	 adresu	 http://www.europeansourcebook.org.	 Žr.	 taip	
pat	pastabą	63-ioje	išnašoje.
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1999	 m.).232	Atkreiptinas	 dėmesys,	 jog	 pagal	 2003	 ir	 2007	 m.	 registruotų	
plėšimų	 rodiklius	 šalys	 liko	 beveik	 tose	 pačiose	 vietose,	 o	 žemiau	 už	 Lie-
tuvą	 (t.	 y.	 kuriose	 užregistruojama	 daugiau	 plėšimų)	 yra	 tos	 pačios	Vakarų	
Europos	 šalys	 (Anglija	 ir	Velsas,	 Belgija,	 Ispanija,	 Portugalija,	 Prancūzija,	
2007	 m.	 –	 ir	 Italija).	 Žemiau	 nebūtinai	 reiškia	 „blogiau“,	 nes	 pagal	 toliau	
pateiktus	 viktimologinių	 tyrimų	 duomenis	 galima	 kelti	 hipotezę,	 jog	Lietu-
voje	didesnė	nei	Vakarų	Europos	 šalyse	gyventojų	dalis	 nesikreipia	 į	 teisė-
saugos	 institucijas	 patyrę	 net	 ir	 tokį	 sunkų	nusikaltimą	kaip	plėšimas.

Viktimologinių	 tyrimų	 duomenys	 atskleidžia	 santykinai	 aukštą	 plėšimų	
lygį	 Lietuvoje:	 2004	 m.	 didesnis	 viktimizacijos	 lygis	 per	 vienerius	 metus	
šios	nusikalstamos	veikos	atžvilgiu	iš	tyrime	dalyvavusių	valstybių	buvo	tik	
Airijoje,	 toks	pats	–	Estijoje	 (žr.	15 pav.).	Tačiau	atkreiptinas	dėmesys,	kad	
šis	 viktimizacijos	 lygis	 per	 vienerius	metus	 fiksuotas	 tais	metais,	 kai	 ir	 re-
gistruotų	plėšimų	 skaičius	Lietuvoje	buvo	pats	 didžiausias	 (žr.	14 pav.).

14 pav. Registruota	 plėšimų	 Lietuvoje	 1990–2009	 m.	 (absoliutūs	
skaičiai)233

232 Aromaa K., Heiskanen M.	Trends	of	Recorded	Crime.	In:	Aromaa	K.,	Heiskanen	M.	
Crime	and	Criminal	Justice	Systems	in	Europe	and	North	America	1995–2004,	HEUNI,	
N.	55,	2008,	p.	52–69.

233 Informatikos	ir	ryšių	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	vidaus	reikalų	ministe-
rijos	duomenys.

9 lentelė. Registruotų	 plėšimų	 lygis	 (100	 000	 gyventojų)	 1990	m.,	 2003	m.	
ir	 2007	 m.	 (2006	 m.)	 dabartinėse	 Europos	 Sąjungos	 valstybėse234 235236

1990 m. Plėšimų	
lygis

2003 m. Plėšimų	
lygis

2007	m.235 Plėšimų	
lygis

Slovėnija 8 Kipras 10 Kipras 9

Lietuva 9 Rumunija 13 Rumunija 11

Graikija 11 Graikija 21 Graikija 26

Vengrija 28 Slovėnija 22 Slovėnija 27

Austrija 30 Vengrija 32 Slovakija 26

Čekija 37 Slovakija 36 Vengrija 31

Danija 39 Danija 38 Suomija 34

Lenkija 41 Suomija 39 Danija 37 **

Suomija 53 Malta 49 Bulgarija 41

Vokietija 56 Čekija 54 * Čekija 47

Italija 65 Austrija 55 Malta 50

Švedija 70 Bulgarija 63 Airija 51

JK:	Anglija
ir	Velsas

71 Airija 70 Lenkija 59

Nyderlandai 80 Vokietija 72 JK:	Škotija 60

Estija 84 JK:	Škotija 82 Austrija 61

Airija 92 Liuksemburgas 95236 Vokietija 64

Latvija 104 Švedija 96 Latvija 65

Prancūzija 106 Latvija 108 JK:	Šiaurės	Airija 65

Ispanija 276 Lenkija 115 Estija 67

JK:	Šiaurės	
Airija

116 Nyderlandai 79

Italija 123 Švedija 96

234 Šalys	sugrupuotos	pagal	plėšimų	lygį	–	nuo	mažiausio	iki	didžiausio.	Šaltinis:	Euro-
pean	Sourcebook	of	Crime	and	Criminal	Justice	Statistics.

235 Šioje	eilutėje	trūksta	Liuksemburgo	duomenų.
236 2006	m.	skelbto	statistikos	rinkinio	duomenimis.
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Nyderlandai 123 Lietuva 113237

Estija 139 Italija 122 **

Lietuva 142 JK:	Anglija	
ir	Velsas

157

Portugalija 189 Prancūzija 182

JK:	Anglija	ir	
Velsas

196 Belgija 189 **

Prancūzija 208 Portugalija 198 **

Ispanija 221 Ispanija 199

Belgija 248

*	2004	m.	duomenys;	**	2006	m.	duomenys.237

Lyginant	 penkerių	 metų	 viktimizacijos	 lygį	 pagal	 1997	 m.	 ir	 2005	 m.	
tarptautinio	viktimologinių	tyrimų	Lietuvoje	rezultatus	pažymėtina,	kad	plė-
šimų	 viktimizacijos lygis sumažėjo:	 2005	 m.	 tarptautinio	 viktimologinio	
tyrimo	Lietuvoje	duomenimis,	plėšimų	viktimizacijos	lygis	per	pastaruosius	
penkerius	metus	 buvo	4,8,	 o	 1997	m.	 –	 5,8.238

Lyginant	 9 lentelėje ir	 15 pav.	 pateiktus	 duomenis	 matyti	 itin	 didelis	
Lietuvos	ir	Italijos	rodiklių	skirtumas.	9 lentelėje	matyti,	kad	Italijoje	regis-
truotų	 plėšimų	 lygis	 yra	 labai	 panašus	 kaip	 ir	 Lietuvoje,	 tačiau	 realesnę	
plėšimų	 viktimizaciją	 vaizduojančiame	 15 pav.	 matyti,	 kad	 Italijoje	 ji	 yra	
daugiau	kaip	5	kartus	mažesnė	nei	Lietuvoje.

2005	m.	 tarptautinio	 viktimologinio	 tyrimo	 duomenimis,	 Lietuvoje	 plė-
šimo	 mastai	 pagal	 viktimizacijos	 lygį	 yra	 net	 12	 kartų	 didesni	 nei	 pagal

237 Žr.	 63-ią	 išnašą	 (statistikos	 rinkinyje	pateiktas	 skaičius	106	 čia	perskaičiuotas	pagal	
tikslesnį	 gyventojų	 skaičių	 –	 113).	Apskaičiuotas	 plėšimų	 lygis	 100	 000	 gyventojų	
2009	m.	–	101.	Taigi	jei	kitose	šalyse	rodikliai	smarkiai	nepasikeistų,	Lietuva	išliktų	
toje	pačioje	vietoje.

238 Gečėnienė S., Kalpokas V., Malinauskaitė J., Mališauskaitė-Simanaitienė S., Matijaš-
kaitė A.	 Tarptautinis	 nusikaltimų	 aukų	 tyrimas	 Lietuvoje.	 Baigiamoji	 ataskaita.	Vil-
nius:	Teisės	institutas,	2007,	p.	14.

15 pav. Vienerių	metų	(2004	m.)	plėšimų	viktimizacijos	lygis	(vieną	ar	dau-
giau	 kartų	 nukentėję	 respondentai	 proc.)	 kai	 kuriose	 Europos	 Sąjungos	
valstybėse239

registruotą	statistiką.240	Tikėtina,	kad	šios	nusikalstamos	veikos	latentiškumo	
mastus	 lemia	 ir	 šios	 nusikalstamos	 veikos	 aukų	 nenoras	 kreiptis	 į	 policiją,	
ir	 policijai	 žinomų	 nusikalstamų	 veikų	 registravimo	 trūkumai.	 Dėl	 tapimo	
plėšimo	 aukomis,	 2005	m.	 tarptautinio	 viktimologinio	 tyrimo	 duomenimis,	
kreipėsi	beveik	kas	antras	nuo	plėšimo	nukentėjęs	respondentas.241	Palygin-
ti	 su	 vagystėmis,	 tai	 nėra	 žemas	 rodiklis	 (dažniau	 į	 policiją	 kreiptasi	 tik	
vagysčių	 iš	 gyvenamosios	 patalpos	 ir	 automobilių	vagysčių	 atvejais).

239 Pagal	„The	European	Survey	of	Crime	and	Safety“	(EU	ICS	)	tyrimo	duomenis,	2005.	
Žr.:	Gečėnienė S., Kalpokas V., Malinauskaitė J., Mališauskaitė-Simanaitienė S., Ma-
tijaškaitė A.	 Tarptautinis	 nusikaltimų	 aukų	 tyrimas	 Lietuvoje.	 Baigiamoji	 ataskaita.	
Teisės	institutas,	2007.

240 Ten	pat,	p.	34.
241 Ten	pat,	p.	54.

1990 m. Plėšimų	
lygis

2003 m. Plėšimų	
lygis

2007	m. Plėšimų	
lygis
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Beje,	 panašus	 ir	 2005–2006	 m.	 rodiklis.	 Britų	 nusikalstamumo	 tyrimo	
(BCS)	duomenimis,	policijai	apie	plėšimą	pranešė	tik	49	proc.	respondentų.	
Jie	teigė,	kad	tapo	šios	nusikalstamos	veikos	auka.242	Remiantis	tarptautinių	
viktimologinių	 tyrimų	 duomenimis,	 sunku	 vienareikšmiškai	 įvertinti,	 kaip	
pakito	nagrinėjamas	plėšimų	latentiškumo	rodiklis.	Nors	policijai	apie	nusi-
kalstamą	 įvykį	nepranešusių	 respondentų	 sumažėjo	 (pagal	2005	m.	 tarptau-
tinio	 viktimologinio	 tyrimo	Lietuvoje	 rezultatus	 policijai	 apie	 nusikalstamą	
įvykį	 nepranešė	 49,1	 proc.	 respondentų,	 teigiančių,	 kad	 nukentėjo	 nuo	 plė-
šimo,	1997	m.	–	56	proc.),	 bet	 ir	 į	 policiją	besikreipusių	 respondentų	 skai-
čius	smarkiai	nepakito	(2005	m.	tarptautinio	viktimologinio	tyrimo	Lietuvo-
je	duomenimis,	policijai	apie	nusikalstamą	įvykį	pranešė	42,2	proc.	respon-
dentų,	 teigiančių,	 kad	nukentėjo	nuo	plėšimo,	 1997	m.	 –	 41	proc.).243

Apibendrinant galima	padaryti	 šias	 išvadas:
–		 registruotų	plėšimų	skaičius	Lietuvoje	nuo	2004	m.	kasmet	mažėjo	–		

iki	2009	m.	jis	sumažėjo	daugiau	nei	trečdaliu	(nuo	5	323	iki	3	363);
–	 	 palyginti	 su	kitomis	Europos	Sąjungos	šalimis,	Lietuvoje	užregistruo-

jama	santykinai	daug	plėšimų.	2003	 ir	2007	m.	duomenimis,	daugiau	
plėšimų	buvo	užregistruota	tik	Anglijoje	ir	Velse,	Belgijoje,	Ispanijoje,	
Portugalijoje	ir	Prancūzijoje,	2007	m.	–	taip	pat	Ispanijoje;	atkreiptinas	
dėmesys,	kad	 iki	2009	m.	 (3	363)	užregistruotų	plėšimų	skaičius,	pa-
lyginti	 su	 tais	 metais	 Lietuvoje	 užregistruotų	 plėšimų	 skaičiumi,	 su-
mažėjo	atitinkamai	32	proc.	(palyginti	su	2003	m.	–	4	919)	ir	12	proc.	
(palyginti	 su	2007	m.	–	3	802);

–	 	 plėšimams	 būdingas	 santykinai	 didelis	 latentiškumas;	 2005	 m.	 tarp-
tautinio	 viktimologinio	 tyrimo	 duomenimis,	 plėšimo	 mastai	 pagal	
viktimizacijos	 lygį	 Lietuvoje	 galėjo	 būti	 net	 12	 kartų	 didesni	 už	 re-
gistruotus	 rodiklius;	 to	 paties	 tyrimo	 duomenimis,	 į	 teisėsaugą	 dėl	
plėšimo	kreipėsi	kas	antras	nukentėjusysis	–	tai	 leidžia	daryti	prielai-
dą,	jog	maždaug	40	proc.	teisėsaugai	praneštų	plėšimų	dėl	įvairiausių	
priežasčių	 taip	pat	nėra	 registruojami	 (ir	 teisėsaugos	 institucijų	 inici-
atyva	 –	 kai	 akivaizdu,	 jog	 įvykį	 ištirti	 bus	 labai	 sunku,	 ir	 pačių	 nu-
kentėjusiųjų	 iniciatyva	 –	 kai	 iš	 karto	 ar	 ilgainiui	 atsisakoma	 atlikti	
būtinus	 formalumus).

242 Newburn T.	Criminology.	2007,	p.	57.
243 Santykinai	padidėjo	respondentų,	kurie	neatsiminė	ar	neatsakė	į	klausimą,	skaičius.
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Literatūra: Aebi M. F. Crime	Trends	in	Europe	from	1990	to	2000.	In:	Aromaa K., Sami 
N.	Crime	 and	Crime	Control	 in	 an	 Integrating	Europe:	Plenary	presentations	 held	 at	 the	
Third	Annual	Conference	of	the	European	Society	of	Criminology,	HEUNI,	N.	44,	2003,	
p.	39–60;	Aromaa K., Heiskanen M.	Trends	of	Recorded	Crime.	In:	Aromaa K., Heiska-
nen M.,	Crime	and	Criminal	 Justice	Systems	 in	Europe	and	North	America	1995–2004,	
HEUNI,	N.	55,	2008,	p.	52–69;	European	Sourcebook	of	Crime	and	Criminal	Justice	Sta-
tistics;	Gečėnienė S., Kalpokas V., Malinauskaitė J., Mališauskaitė-Simanaitienė S., Mati-
jaškaitė A.	Tarptautinis	nusikaltimų	aukų	tyrimas	Lietuvoje.	Baigiamoji	ataskaita.	Vilnius:	
Teisės	 institutas,	2007;	 Informatikos	 ir	 ryšių	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	vi-
daus	reikalų	ministerijos	statistika;	Informatikos	ir	ryšių	departamento	prie	Lietuvos	Res-
publikos	vidaus	reikalų	ministerijos	statistinė	ataskaita	Duomenys	apie	ikiteisminio	tyrimo	
įstaigose	užregistruotas	nusikalstamas	veikas	 (Forma_3Ž-ITĮ);	Justickis V.	Kriminologija	
(I	dalis).	Vilnius,	2001;	Kranitz M.	Victims	of	Crimes	against	Property	//	Victims	and	Opi-
nion,	Vol.	2,	National	Institute	of	Criminology,	2004,	p.	27–59;	Nacionalinės	teismų	admi-
nistracijos	 rengiama	Administracinių	 teisės	 pažeidimų	 bylų	 nagrinėjimo	 ataskaita;	 Nusi-
kalstamumo	prevencijos	Lietuvoje	centro	pateikiami	statistikos	duomenys.

IV.5.1.	Registruotų	vagysčių	dinamika	Lietuvoje	 		 	
ir	kitose	Europos	Sąjungos	 šalyse
Šiuolaikinėje	visuomenėje	individuali	ir	kolektyvinė	nuosavybė	yra	svar-

bi	 socialinio	 gyvenimo	 sąlyga,	 kuriai	 esant	 neišvengiamai	 susiformuoja	 ir	
turtinis	 nusikalstamumas.	 Daugelyje	 šalių	 turtinės	 nusikalstamos	 veikos	 –	
svetimo	 turto	 pagrobimai	 (vagystės)	 –	 sudaro	 didžiausią	 nusikalstamumo	
struktūros	 dalį.	 Nuosavybės	 reikšmė	 visuomenės	 gyvenime	 lemia	 vagystės	
pavojingumą.	Nors	vagystės	dažniausiai	 laikomos	mažiau	pavojingomis	nu-
sikalstamomis	 veikomis	 nei	 smurtiniai	 nusikaltimai	 (nužudymai,	 sveikatos	
sutrikdymai,	 seksualinė	 prievarta),	 tačiau	 įvairiose	 politinėse	 ir	 socialinėse	
santvarkose	vagystė	būdavo	vertinama	ir	kaip	ganėtinai	sunkus	nusikaltimas.	
Baudžiamosios	 teisės	 istorija	 pateikia	 pavyzdžių,	 kai	 už	 vagystę	 būdavo	
netgi	 skiriama	mirties	 bausmė	 arba	 kūno	 žalojimas.244	 Formaliai	 vertinant,	

244 Justickis V.	Kriminologija	(I	dalis).	Vilnius,	2001,	p.	398.
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pagal	nustatytą	Lietuvos	Respublikos	baudžiamojo	kodekso	vertybių	hierar-
chiją	nuosavybė,	 kaip	nusikalstamos	veikos	objektas,	 laikoma	 reikšminges-
ne	 vertybe	 nei	 teisingumas,	 ekonomika	 ar	 verslo	 tvarka,	 finansų	 sistema,	
valstybės	tarnyba,	visuomenės	saugumas,	aplinka,	viešoji	ar	valdymo	tvarka,	
transporto	eismo	saugumas	ar	dorovė.	Nuosavybės	reikšmė	visuomenės	gy-
venime	 lemia	 ir	 vagysčių	mastą.	Anot	Viktoro Justickio, „visame pasaulyje 
vagystės – labiausiai paplitęs nusikaltimas. Jos sudaro didžiausią nusikalti-
mų dalį“245.

Lietuvoje	 pagal	 dabartinį	 teisinį	 reglamentavimą	 vagystė	 iki	 1	 MGL	
(130	 Lt)	 laikoma	 administraciniu	 teisės	 pažeidimu,	 jei	 nėra	 sunkinančių	
aplinkybių,	 o	 vertingesnio	 turto	 pagrobimas	 –	 nusikalstama	 veika.	Tai	 pa-
sunkina	 tokių	 registruotų	veikų	masto	 ir	 dinamikos	 analizę,	 ypač	–	 lygini-
mą	su	užsienio	šalimis.	Oficialios	statistikos	duomenimis,	1984246–2009	m.	
užregistruotos	 vagystės	 Lietuvoje	 sudarė	 nuo	 37	 proc.	 iki	 75	 proc.	 viso	
registruoto	nusikalstamumo.247	Analogiškos	tendencijos	pastebimos	ir	kito-
se	Europos	 valstybėse	 –	 jose	 vagystės	 taip	 pat	 sudaro	 didžiausią	 nusikals-
tamumo	struktūros	dalį248,	taigi	būtent	vagysčių	dinamika	daro	didelę	įtaką	
bendro	 nusikalstamumo	dinamikai.

Kaip	 matyti	 16 pav.,	 nuo	 1986	m.	 iki	 2000	m.	 Lietuvoje	 užregistruotų	
vagysčių	absoliutus	skaičius	nuosekliai	didėjo	(nuo	7	578	vagysčių	1986	m.	
iki	53	291	vagysčių	2000	m.,	 t.	 y.	 jų	padaugėjo	7	kartus),	 išskyrus	1994	 ir	
1999	m.,	 kai	 registruotų	vagysčių	buvo	nežymiai	 sumažėję.

245 Justickis V.	Kriminologija	(I	dalis).	Vilnius,	2001,	p.	399.
246 Atkreiptinas	dėmesys,	jog	1984–1989	m.	Lietuvoje	buvo	visiškai	kitokia	santvarka,	be	

abejonės,	turėjusi	didelę	įtaką	ir	realiai	padarytų,	ir	registruotų	vagysčių	skaičiui.	Ta-
čiau	 tokia	 statistika	 buvo	 skelbiama	 Nusikalstamumo	 prevencijos	 Lietuvoje	 centro	
internetiniame	puslapyje	 ir	 čia	pateikiama,	 siekiant	 plačiau	 apžvelgti	 registruotų	va-
gysčių	dinamiką	Lietuvoje.

247 Čia	 ir	 toliau	 tekste	 registruoto	 nusikalstamumo	 statistikos	 duomenys	 pateikiami	 re-
miantis	statistine	 informacija,	pateikta	Nusikalstamumo	prevencijos	Lietuvoje	centro	
internetinėje	svetainėje	adresu	www.nplc.lt,	taip	pat	Informatikos	ir	ryšių	departamen-
to	 prie	Lietuvos	Respublikos	 vidaus	 reikalų	ministerijos	 pateikiama	 statistika	www.
vrm.lt

248 Kranitz M.	Victims	of	Crimes	against	Property	//	Victims	and	Opinion,	Vol.	2,	Natio-
nal	Institute	of	Criminology,	2004,	p.	27–59.

16 pav. Užregistruota	vagysčių	(nusikalstamų	veikų)	Lietuvoje	1984–2009	m.	
(absoliučiais	skaičiais)249

Daugiausia	 vagysčių	 per	 1984–2009	 m.	 laikotarpį	 buvo	 užregistruota	
būtent	2000	metais.	 Intensyviausiai	 absoliutus	 šių	nusikalstamų	veikų	 skai-
čius	 didėjo	 1988–1992	m.	 –	 per	 metus	 padidėdavo	 apytiksliai	 trečdaliu,	 o	
1989	 m.	 –	 netgi	 keturiais	 penktadaliais	 (1988	 m.	 –	 29,4	 proc.,	 1989	 –																			
81,4	 proc.,	 1990	 m.	 –	 34,4	 proc.,	 1991	 m.	 –	 30,3	 proc.,	 o	 1992	 m.	 –																					
34,7	 proc.).	 Kitais	 metais	 didėjimas	 per	 metus	 neviršydavo	 7	 proc.																							
(2000	m.	–	11,2	proc.),	o	2009	m.	padidėjo	3	proc.,	palyginti	 su	2008	me-
tais.	Būtent	1988–1992	m.	vagysčių	lyginamoji	dalis	tarp	visų	užregistruo-
tų	 nusikalstamų	 veikų	 padidėjo	 nuo	 47	 proc.	 iki	 75,4	 proc.	 Todėl	 galima	
daryti	 išvadą,	 kad	 šiuo	 laikotarpiu	 ypač	 intensyvų	 bendro	 nusikalstamumo	
didėjimą	daugiausia	lėmė	būtent	didėjantis	vagysčių	skaičius	(1988–1992	m.	
bendras	registruotų	nusikalstamų	veikų	skaičius	didėjo	vidutiniškai	ketvirta-
daliu	 per	metus;	 1984–2009	m.	 tai	 buvo	 intensyviausi	 kitimo	 tempai).

Nuo	2000	m.	matyti	bendra	 registruotų	vagysčių	mažėjimo	 tendencija.	
Nepaisant	 trumpalaikio	 20	 proc.	 padidėjimo	 2003–2004	 m.,	 taip	 pat																
16,5	proc.	 padidėjimo	2008–2009	m.,	Lietuvoje	2000–2007	m.	 registruotų	
vagysčių	 skaičius	 sumažėjo	 daugiau	 nei	 trečdaliu	 (36	 proc.)	 ir	 2007	 m.	
buvo	mažiausias	nuo	pat	1992	m.	2008	m.	jų	skaičius	vėl	padidėjo	13	proc.,	
tačiau	jis	vis	tiek	buvo	ketvirtadaliu	mažesnis	nei	2000	ir	2004	metais.	Nuo 

249 Informatikos	ir	ryšių	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	vidaus	reikalų	ministe-
rijos	duomenys.
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2000	m.	iki	2009	m.	Lietuvoje	užregistruotų	vagysčių	sumažėjo	daugiau	
nei 25 proc.

Dėl	jau	minėtų	ir	kitų	teisinio	reglamentavimo	skirtumų	lyginti	 įvairiose	
šalyse	 registruotų	 vagysčių	 skaičių	 itin	 sunku.	 2010	m.	 Europos	 statistikos	
rinkinyje	 buvo	 pamėginta	 išspręsti	 smulkios	 vagystės	 persekiojimo	 (tik)	
administracine	 tvarka	 paklaidos,	 atsirandančios	 dėl	 skirtingo	 teisinio	 regla-
mentavimo	 įvairiose	 šalyse,	 problemą.	 Smulkios	 vagystės	 buvo	 įtrauktos	 į	
bendrą	 nusikalstamumo	 statistiką	 (Bulgarijoje,	 Kroatijoje,	 Latvijoje,	 Lietu-
voje,	 Moldovoje	 ir	 Rusijoje).250	 Tačiau	 vis	 tiek	 šalių	 palyginimas	 yra	 tik	
santykinis,	 nes	dėl	 įvairiausių	kitų	materialios	 ir	 procesinės	 teisės	 skirtumų	
surinkti	 skaičiai	 rodo	 iš	 dalies	 skirtingus	dalykus251.

Turint	mintyje	šias	neišvengiamas	paklaidas,	vis	dėlto	 įdomu	pažvelgti	 į	
vagysčių	 lygį	bei	 jų	 skaičiaus	pokytį	 įvairiose	 šalyse,	 jas	palyginti	 tarpusa-
vyje.	 Kad	 ir	 kaip	 ten	 būtų,	 vagystė	 visose	 Europos	 šalyse	 yra	 dažniausia	
nusikalstama	 veika,	 sudaranti	 didžiausią	 kiekvienos	 valstybės	 registruoto	
nusikalstamumo	 struktūros	 dalį.	 Pažymėtina,	 jog	 Europos	 Sąjungos	 valsty-
bėse	vagysčių	 lygis	 ir	kitimo	tendencijos	gana	skirtingos,	 tačiau	matyti	 tam	
tikri	 tendencijų	panašumai	Europos	valstybėse,	kurios	buvo	Europos	Sąjun-
gos	narėmis	iki	2004	m.	(toliau	tekste	ES-15	valstybės),	ir	valstybėse,	kurios	
į	 Europos	 Sąjungą	 įstojo	 po	 2004	 m.	 (toliau	 tekste	 ES-12	 valstybės).	 Iš			
ES-15	 valstybių	 1990–2007	m.	 pats	mažiausiais	 registruotų	 vagysčių	 lygis	
100	000	gyventojų	buvo	Graikijoje	(vidurkis	–	613),	didžiausias	–	Švedijo-
je	 (vidurkis	–	7	580).	Švedijoje	per	šį	 laikotarpį	buvo	užregistruota	12	kar-
tų	 daugiau	vagysčių	 (100	000	gyventojų)	 nei	Graikijoje.	

Daugumoje	 ES-15	 valstybių	 registruotų	 vagysčių	 lygis	 daug	 aukštesnis	
nei	 ES-12 valstybėse.	 Be	 Švedijos,	 aukštu	 registruotų	 vagysčių	 lygiu	 pasi-
žymi	Anglija	 ir	Velsas	 (1990–2007	m.	 registruotų	 vagysčių	 lygio	 100	 000	
gyventojų	vidurkis	buvo	6	181)	bei	Danija	(6	163)	(žr. 10 ir 11 lenteles).252 
Daugumoje	 kitų	 ES-15	 valstybių	 minėtas	 vidurkis	 yra	 daugiau	 nei	 3	 000,	
išskyrus	 Italiją	 (2	 500),	 Airiją	 (1	 921),	 Ispaniją	 (1	 653)	 bei	 Portugaliją																		
(1	 532).	 ES-12	 valstybėse	 didžiausias	 registruotų	 vagysčių	 lygio	 (100	 000	
gyventojų)	vidurkis	1990–2007	m.	maždaug	du	kartus	mažesnis	nei	ES-15	
valstybėse:	 svyruoja	 nuo	300	 (Kipre)	 iki	 2	 380	 (Čekijoje)	 (žr.	11 lentelę).

250 Žr.	European	Sourcebook	of	Crime	and	Criminal	Justice	Statistics,	2010,	p.	38,	50.
251 Žr.	ten	pat	komentarą	p.	32.
252 Skaičiuojant	vagysčių	vidurkį	neįskaičiuoti	tie	metai,	kurių	statistika	10 lentelėje ne-
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11 lentelė. Registruotų	 vagysčių	 lygio	 (100	 000	 gyventojų)	 vidurkis	 1990–
2007	m.	dabartinėse	Europos	Sąjungos	valstybėse253

Vagysčių	 lygio	vidurkis	
1990–2007	m.

Skirtumas nuo Lietuvos 
rodiklio kartais 

Švedija 7 580 5,8
JK:	Anglija	ir	Velsas 6 181 4,7
Danija 6 163 4,7
Nyderlandai 5 279 4,1
JK:	Škotija 5 035 3,9
Vokietija 4 015 3,1
Belgija 3 916 3
Prancūzija 3 760 2,9
Suomija 3 729 2,9
Austrija 3 178 2,4
JK:	Šiaurės	Airija 2 634 2
Italija 2 500 1,9
Čekija 2 380 1,8
Vengrija 2 257 1,7
Liuksemburgas 2 233 1,7
Malta 2 207 1,7
Estija 2 098 1,6
Airija 1 921 1,5
Ispanija 1 653 1,3
Slovėnija 1 594 1,2
Portugalija 1 532 1,2
Bulgarija 1 355 1
Lietuva 1 302 –
Lenkija 1 150 0,9
Slovakija 1 120 0,9
Latvija 1 037 0,8
Graikija 613 0,5

Rumunija 338 0,3
Kipras 300 0,2

253 Apskaičiuota	autorių	pagal	European	Sourcebook	of	Crime	and	Criminal	Justice	Sta-
tistics,	1999,	2003,	2006,	2010.
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Lietuvoje	registruotų	vagysčių	lygis	ir	jo	vidurkis	1990–2007	m.	(1	302)	
Europos	 Sąjungos	 mastu	 yra	 vienas	 iš	 mažiausių	 ir	 tarp	 ES-15	 valstybių	
(beveik	 6	 kartus	mažesnis	 nei	 Švedijoje,	 beveik	 5	 kartus	mažesnis	 nei	An-
glijoje	 ir	Velse	bei	Danijoje,	4	kartus	mažesnis	nei	Nyderlanduose	 ir	Škoti-
joje,	3	kartus	mažesnis	nei	Vokietijoje,	Belgijoje,	Prancūzijoje	ir	Suomijoje,	
žr.	11 lentelę),	 ir	 tarp	ES-12	valstybių	 (beveik	2	 kartus	mažesnis	 nei	Čeki-
joje,	 daugiau	 nei	 1,5	 karto	 mažesnis	 nei	 Vengrijoje	 ir	 Estijoje).	 Mažesnis	
nei	 Lietuvoje	 registruotų	 vagysčių	 lygio	 vidurkis	 1990–2007	 m.	 Europos	
Sąjungoje	buvo	 tik	Lenkijoje,	Slovakijoje,	Latvijoje,	Graikijoje,	Kipre,	 taip	
pat	 2007	m.	 į	Europos	Sąjungą	 įstojusioje	Rumunijoje.

17 pav. Registruotų	 vagysčių	 lygio	 (100	 000	 gyventojų)	 tendencijų	 linija	
ES-15	valstybėse	1990–2007	m.254

254 Apskaičiuota	autorių	pagal	European	Sourcebook	of	Crime	and	Criminal	Justice	Sta-
tistics,	1999,	2003,	2006,	2010.

18 pav. Registruotų	 vagysčių	 lygio	 (100	 000	 gyventojų)	 tendencijų	 linija	
ES-12	valstybėse	1990–2007	m.255

ES-15	ir	ES-12	valstybių	grupės	skiriasi	ne	tik	registruotų	vagysčių	lygiu,	
bet	ir	tendencijomis.	Daugumoje	ES-15	valstybių	pastebimos	registruotų	va-
gysčių	lygio	mažėjimo	tendencijos,	išskyrus	Austriją,	Belgiją,	Liuksemburgą	
ir	Šiaurės	Airiją,	kuriose	šis	lygis	1990–2007	m.	padidėjo	(žr.	17 pav.).	Airi-
joje,	Graikijoje,	Ispanijoje,	Italijoje	ir	Portugalijoje256	jis	beveik	nesikeitė.	

O	ES-12 valstybių grupėje	tokio	aiškaus	mažėjimo	nėra	–	per	šį	laikotarpį	
vagysčių	lygis	(100	000	gyventojų)	padidėjo	Estijoje,	Slovėnijoje,	Lietuvoje,	
Lenkijoje,	Maltoje	ir	Kipre257,	labai	sumažėjo	Vengrijoje	ir	Bulgarijoje,	ne-
žymiai	sumažėjo	Čekijoje,	Latvijoje,	Slovakijoje	ir	Rumunijoje	(žr.	18 pav.).	

255 Autorių	apskaičiuota	pagal	European	Sourcebook	of	Crime	and	Criminal	Justice	Sta-
tistics,	1999,	2003,	2006,	2010.

256 17 pav.	nepateikta	Belgijos,	Liuksemburgo	ir	Šiaurės	Airijos	vagysčių	lygio	tendenci-
jų	linija,	nes	ji	panaši	į	Austrijos,	taip	pat	nepateikta	Ispanijos,	Italijos	ir	Portugalijos	
tendencijų	linija,	nes	ji	panaši	į	Airijos,	o	Škotijos	–	į	Anglijos	ir	Velso.

257 Pastarųjų	dviejų	valstybių	statistika	18 pav.	nepateikta.
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Pažymėtina,	 jog	Rytų	Europos	skaičių	pokyčius	daug	sunkiau	objektyviai	
įvertinti	nei	Vakarų	Europos	–	ir	dėl	per	šį	laikotarpį	intensyviai	besikeitusių	
teisės	aktų,	ir	dėl	jau	minėto	smulkių	vagysčių	persekiojimo	administracine	
tvarka	(Bulgarijoje	ir	Lietuvoje),	kurios	nuo	2003	m.	taip	pat	įtrauktos	į	re-
gistruoto	nusikalstamumo	statistiką.

Skirtingas	registruotų	vagysčių	tendencijas	Vakarų	ir	Rytų	Europos	šaly-
se	 nurodo	 ir	 kiti	mokslininkai.258 Marcelo Aebi,	 nagrinėdamas	 bendras	Va-
karų	Europos	ir	Rytų	bei	Vidurio	Europos	registruoto	nusikalstamumo	kaitos	
tendencijas	1990–2000	m.,	teigia,	kad	Vakarų	Europoje	registruotų	vagysčių	
lygis	didėjo	tik	1990–1993	m.,	o	vėliau	fiksuotina	bendra	mažėjimo	tenden-
cija,	 todėl	 2000	m.	 registruotų	 vagysčių	 lygio	mediana	 buvo	 16	 proc.	ma-
žesnė	nei	1990	m.	Vidurio	 ir	Rytų	Europos	valstybėse.	Bendras	 registruotų	
vagysčių	lygis	didėja,	nors	ši	didėjimo	tendencija	nėra	nuosekli	–	intensyvaus	
vagysčių	 lygio	 kilimo	 laikotarpius	 keitė	 mažėjimo	 laikotarpiai	 1991–1993	
m.	ir	2000	m.	Analogiškas	išvadas	pateikia	Kauko Aromaa	bei	Markku Heis-
kanenas,	nagrinėję	 registruoto	nusikalstamumo	 tendencijas	pasaulyje	1995–
2004	m.	Pasak	jų,	Vakarų	Europoje	registruotų	vagysčių	lygis	krito	2	proc.,	
o	naujose	Europos	Sąjungos	narėse	registruotų	vagysčių	lygis	pakilo	30	proc.	
(apie	 socialinių	 ir	 ekonominių	 procesų	 įtaką	 nusikalstamumo	 pobūdžiui	 žr.	
šio leidinio VIII.3. skyrių).

Taigi,	Lietuvoje	registruotų	vagysčių	didėjimo	tendencijos	atitinka	bendras	
tendencijas,	 pastebimas	daugelyje	Vidurio	 ir	Rytų	Europos	valstybių.

Prieš	 pradedant	 plačiau	 nagrinėti	 Lietuvoje	 registruotų	 vagysčių,	 kaip	
nusikalstamų	 veikų,	 struktūrą	 svarbu	 dar	 kartą	 pabrėžti,	 jog	 oficiali	nacio-
naliniu	 mastu	 registruotų	 vagysčių,	 kaip	 nusikalstamų	 veikų,	 statistika	
neatspindi	tikrojo	vagysčių	masto	Lietuvoje.	Pavyzdžiui,	2008	m.	Lietuvoje	
buvo	 nuteistas	 15	 781	 asmuo	 už	 administracinį	 teisės	 pažeidimą,	 kuriuo	
kėsintasi	 į	nuosavybę	 (Lietuvos	Respublikos	administracinių	 teisės	pažeidi-
mų	 kodekso	 45–508	 straipsniai).259	 Taigi,	 prie	 registruotų	 vagysčių,	 kaip	

258 Remtasi	dviem	darbais:	Aebi M. F. Crime	Trends	 in	Europe	 from	1990	 to	2000.	 In:	
Aromaa K., Sami N.	Crime	and	Crime	Control	in	an	Integrating	Europe:	Plenary	pre-
sentations	held	at	the	Third	Annual	Conference	of	the	European	Society	of	Crimino-
logy,	HEUNI,	N.	44,	2003,	p.	39–60	ir	Aromaa K., Heiskanen M.	Trends	of	Recorded	
Crime.	In:	Aromaa	K.,	Heiskanen	M.	Crime	and	Criminal	Justice	Systems	in	Europe	
and	North	America	1995–2004,	HEUNI,	N.	55,	2008,	p.	52–69.

259 Nacionalinės	teismų	administracijos	rengiama	Administracinių	teisės	pažeidimų	bylų	
nagrinėjimo	 ataskaita.	 http://www.teismai.lt/dokumentai/tesmu%20dokumentai/teis-
mu%20statistika/administracines,%202008.xls 

nusikalstamų	veikų,	 2008	m.	 (38	 422)	 reikėtų	 pridėti	 dar	 beveik	 pusę	 tiek.	
Vagysčių,	kaip	administracinių	teisės	pažeidimų	ir	kaip	nusikalstamų	veikų,	
statistikai	palyginti	reikėtų	išsamesnio	tyrimo,	nes	registruotų	administracinių	
teisės	pažeidimų	statistika	neskelbiama.	Bet	kuriuo	atveju	svarbu	pažymėti,	
jog	vagysčių,	netgi	pridėjus	registruotas	vagystes,	kaip	administracinius	tei-
sės	 pažeidimus	 (tai	 buvo	 padaryta	 2010	 m.	 Europos	 statistikos	 rinkinyje),	
skaičius	 Lietuvoje	 vis	 tiek	 yra	 keletą	 kartų	mažesnis	 nei	 daugelyje	Vakarų	
Europos	valstybių.

Galima	kelti	hipotezę,	kad	žemas	registruotų	vagysčių	lygis	Lietuvoje	
sietinas	su	gyventojų	nenoru	pranešti	apie	vagystes	policijai	(dėl	nepasitikė-
jimo	ar	netikėjimo,	kad	vagystė	bus	atskleista).	Lietuvoje	atliktų	viktimolo-
ginių	tyrimų	metu	dažniausiai	buvo	tiriamas	ne	visų	vagysčių	bendrai	(išsky-
rus	kai	kuriuos	NPLC	tyrimus,	pvz.,	2008	m.),	o	atskirų	vagysčių	viktimiza-
cijos	lygis,	todėl	latentiškumo	mastus	galima	įvertinti	tik	nagrinėjant	atskiras	
vagysčių	rūšis.	Viktimologinių	tyrimų	metu	buvo	tiriamos	šios	vagysčių	rūšys:	
vagystės	iš	gyvenamosios	patalpos,	transporto	priemonių	vagystės	bei	vagys-
tės	iš	jų,	taip	pat	kišenvagystės.	Kišenvagysčių	viktimizacijos	lygį	sunku	pa-
lyginti	su	registruoto	nusikalstamumo	duomenimis,	nes	atskirai	tokia	statisti-
ka	nėra	kaupiama.	Todėl	išsamiau	bus	nagrinėjamos	vagystės	iš	gyvenamųjų	
patalpų	ir	vagystės,	susijusios	su	transporto	priemonėmis.

IV.5.2.	Vagystės	 iš	 gyvenamųjų	patalpų
Vagystes	iš	gyvenamųjų	patalpų	kriminologine	prasme	santykinai	galima	

laikyti	sunkiausia	vagystės	forma,	nes	ja	pažeidžiama	privati	žmogaus	erdvė,	
daugeliui	 esanti	 saugumo	 simboliu.	 Lietuvoje	 vagystės	 iš	 gyvenamųjų	 pa-
talpų	 1984–2009	 m.	 laikotarpio	 pradžioje	 sudarė	 vidutiniškai	 ketvirtadalį	
visų	vagysčių	 (žr.	12 lentelę).

1992	m.	 jų	 struktūrinė	dalis	 tarp	visų	vagysčių	 sumažėjo	 iki	15	proc.	 ir	
1993–2009	m.	keitėsi	 labai	nežymiai	 (svyravo	nuo	16	 iki	20	proc.).	Regis-
truotos	vagystės	iš	gyvenamųjų	patalpų	pastaraisiais	metais	sudaro	maždaug	
8	proc.	 visų	 registruotų	nusikalstamų	veikų.

Registruotų	 vagysčių	 iš	 gyvenamųjų	patalpų	kitimo	 tendencijos	 atitinka	
bendras	registruotų	vagysčių	kitimo	tendencijas.	Pirmoje	1984–2009	m.	laiko-
tarpio	 pusėje	 (1984–1997	m.)	 registruotų	 vagysčių	 iš	 gyvenamųjų	 patalpų	
skaičius,	kaip	ir	bendras	registruotų	vagysčių	skaičius,	didėjo.	1997–2000	m.	
la	bai	nekito,	2001–2002	m.	truputį	sumažėjo,	2003–2004	m.	vėl	truputį	padidė-
jo,	o	nuo	2005	m.	pastebima	bendra	mažėjimo	tendencija.	2009	m.	registruotų	
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12 lentelė. 1984–2009	m.	Lietuvoje	registruotų	atskirų	vagysčių	rūšių	struk-
tūrinė	dalis	 tarp	visų	nusikalstamų	veikų	 ir	 visų	vagysčių260

Metai Vagystės	 iš	 gyve-
namųjų	patalpų

Transporto prie-
monių	vagystės

Iš	 jų	–	automo-
bilių	vagystės

Vagystės	 iš	 trans-
porto	priemonių

Abs. 
sk.

Proc. 
tarp 
visų	
nusi-
kalst. 
veikų

Proc. 
tarp 
visų	
va-
gys-
čių

Abs. 
sk.

Proc. 
tarp 
visų	
nusi-
kalst. 
veikų

Proc. 
tarp 
visų	
va-
gys-
čių

Abs. 
sk.

Proc. 
tarp 
visų	
nusi-
kalst. 
veikų

Proc. 
tarp 
visų	
va-
gys-
čių

Abs. 
sk

Proc. 
tarp 
visų	
nusi-
kalst. 
veikų

Proc. 
tarp 
visų	
va-
gys-
čių

1984 2 141 10,3 25,5 ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1987 1	752 8,7 22,7 ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1990 4	731 12,8 19,4 ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1991 5	734 12,7 18,1 ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1992 6 610 11,7 15,5 ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1993 6 964 11,5 16,1 ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1994 7	414 12,6 18,1 6 344 10,8 15,5 ... ... ... 2 430 4,1 5,9

1995 7	462 12,3 17,8 6	738 11,1 16,1 ... ... ... 3	338 5,5 8,0

1996 8	631 12,7 19,3 6	267 9,2 14,0 3 950 5,7 8,8 6 060 8,9 13,5

1997 9 424 12,4 19,9 6	697 8,8 14,2 3	805 5,0 8,0 7	171 9,5 15,2

1998 9 246 11,8 19,1 6 946 8,9 14,4 4 163 5,3 8,6 9	816 12,6 20,3

1999 9	180 11,9 19,2 6	671 8,7 13,9 3	675 4,8 7,7 8	684 11,3 18,1

2000 9 203 11,2 17,3 9 006 10,9 16,9 5	185 6,3 9,7 7	743 9,4 14,5

2001 8	647 10,9 17,6 8	924 11,3 18,2 5	822 7,3 11,9 6 193 7,8 12,6

2002 6	989 9,6 16,6 8	164 11,2 19,3 5	716 7,9 13,5 5 442 7,5 12,9

2003 8	573 10,1 17,6 9 035 10,6 18,6 6	448 7,6 13,2 5	978 7,0 12,3

2004 9	174 9,8 18,1 8	333 8,9 16,4 5	865 6,3 11,6 7	616 8,2 15,0

2005 7	065 7,9 16,3 6 112 6,8 14,1 4	138 4,6 9,5 7	478 8,3 17,2

2006 6	637 8,1 17,3 4 693 5,7 12,2 3	176 3,9 8,3 6	697 8,2 17,4

2007 5 516 7,5 16,2 3	869 5,2 11,4 2 514 3,4 7,4 6 035 8,2 17,8

2008 6	076 7,8 15,8 4 052 5,2 10,5 2	185 2,8 5,7 6 440 8,2 16,8

2009 5	799 7,0 14,7 4 311 5,2 10,9 1	571 1,9 4,0 5 322 6,4 13,5

260 Informatikos	ir	ryšių	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	vidaus	reikalų	ministe-
rijos	statistinė	ataskaita	Duomenys	apie	ikiteisminio	tyrimo	įstaigose	registruotas	nu-
sikalstamas	veikas	(Forma_3Ž-ITĮ).

vagysčių	 iš	 gyvenamųjų	 patalpų	 lygis	 buvo	 žemesnis	 nei	 1992	m.	 –	 atitin-
kamai	178	ir	174.	Per	šį	laikotarpį	dar	žemesnis	jis	buvo	tik	2007	m.	–	163	
(žr.	19 pav.).

19 pav. Vagysčių	 iš	gyvenamųjų	patalpų	lygis	(100	000	gyventojų)	Lietuvo-
je	 1984–2009	m.261

Mažesnį	 vagysčių	 iš	 gyvenamųjų	 patalpų	 skaičių	 rodo	 ir	 penkerių	metų	
viktimizacijos	 lygio	 tyrimų	 duomenys	 (1997	 m.	 ir	 2005	 m.	 tarptautiniai	
viktimologiniai	tyrimai	Lietuvoje).	Pagal	2005	m.	tarptautinio	viktimologinio	
tyrimo	 Lietuvoje	 rezultatus	 vagysčių	 iš	 gyvenamųjų	 patalpų	 viktimizacijos	
lygis	penkerius	metus	buvo	10,1	proc.,	o	1997	m.	–	12,8	proc.262	Atsižvel-
giant	 į	 tai,	 kad	 viktimizacijos	 lygis	 per	 penkerius	 metus	 truputį	 sumažėjo,	
o,	 oficialiosios	 statistikos	 duomenimis,	 atitinkamų	 laikotarpių	 vagysčių	 iš	
gyvenamųjų	patalpų	vidurkis	padidėjo	(1992–1996	m.	vidurkis	–	203,	2000–
2004	m.	 vidurkis	 –	 245),	 tikėtina,	 kad	 anuomet	mažėjo	 šių	 vagysčių	 laten-
tiškumas.	 Ir	 1997	m.,	 ir	 2005	m.,	 tarptautinio	viktimologinio	 tyrimo	Lietu-
voje	duomenimis,	dėl	vagysčių	iš	gyvenamųjų	patalpų	į	policiją	kreipėsi	53	
proc.	 nuo	 šių	 vagysčių	nukentėjusių	 respondentų.263

261 Informatikos	ir	ryšių	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	vidaus	reikalų	ministe-
rijos	duomenys.

262 Gečėnienė S., Kalpokas V., Malinauskaitė J., Mališauskaitė-Simanaitienė S., Matijaš-
kaitė A.	 Tarptautinis	 nusikaltimų	 aukų	 tyrimas	 Lietuvoje.	 Baigiamoji	 ataskaita.	Vil-
nius:	Teisės	institutas,	2007,	p.	14.

263 Ten	pat,	p.	54.
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20 pav. Vagysčių	iš	gyvenamųjų	patalpų	vienerių	metų	(2004	m.)	viktimizacijos	
lygis	kai	kuriose	Europos	Sąjungos	valstybėse	ir	Lietuvoje	pagal	“The	Euro-
pean	Survey	of	Crime	and	Safety”	(EU	ICS)	2005	m.	tyrimo	duomenis264

Vis	dėlto	svarbu	pažymėti,	jog,	EU	ICS	ir	2005	m.	tarptautinio	viktimo-
loginio	tyrimo	Lietuvoje	duomenimis,	vagysčių	iš	gyvenamųjų	patalpų	vie-
nerių	metų	viktimizacijos	lygis	Lietuvoje	yra	santykinai	didelis,	palyginti	su	
Europos	Sąjungos	valstybėmis	(žr.	20 pav.).	Iš	tyrime	dalyvavusių	šalių	di-
desnis	jis	buvo	tik	Danijoje	(2,8)	ir	Jungtinėje	Karalystėje	(3,3).	Šis	rodiklis	
rodo,	jog	Lietuvoje	per	2004	m.	nuo	vagysčių	iš	gyvenamųjų	patalpų	teigia	

264 Gečėnienė S., Kalpokas V., Malinauskaitė J., Mališauskaitė-Simanaitienė S., Matijaš-
kaitė A.	 Tarptautinis	 nusikaltimų	 aukų	 tyrimas	 Lietuvoje.	 Baigiamoji	 ataskaita.	Vil-
nius:	Teisės	institutas,	2007,	p.	14.

nukentėję	2,7	proc.	respondentų.	Skaičiuojant	pagal	visų	suaugusių	gyvento-
jų	 skaičių,	nukentėjusiųjų	nuo	 šių	vagysčių	galėjo	būti	maždaug	10	kartų	
daugiau	 (apie	70	000),	 nei	 buvo	užregistruota	veikų.	Čia	 svarbu	 atkreipti	
dėmesį	į	tai,	kad	nuo	vagystės	iš	gyvenamosios	patalpos	dažniausiai	nukenčia	
ne	vienas,	o	daugiau	asmenų	–	visi,	kurie	tose	patalpose	gyvena.	Vadinasi,	šį	
skaičių	reikėtų	dalyti	iš	gyvenamojoje	patalpoje	gyvenančių	asmenų	skaičiaus	
vidurkio.	Toks	skaičiavimas	yra	santykinis,	tikėtinos	didelės	paklaidos,	be	to,	
statistikos	apie	namų	ūkiuose	gyvenančius	asmenis	bei	jų	skaičiaus	vidurkius	
rasti	nepavyko.	Paprasčiausia	šiuo	atveju	remtis	pačiais	respondentais	–	maž-
daug	tik	kas	antras	iš	jų	kreipiasi	į	policiją	dėl	patirtos	vagystės	iš	gyvena-
mųjų	patalpų.	Taigi	tikėtina,	jog	tokių	vagysčių	iš	tikrųjų	įvyksta	maždaug	du	
kartus	daugiau,	nei	yra	pranešama	teisėsaugos	institucijoms.

IV.5.3.	Vagystės,	 susijusios	 su	 transporto	priemonėmis
Su	transporto	priemonėmis	susijusios	vagystės	paprastai	skirstomos	į	dvi	

grupes	–	 transporto	priemonių	vagystes	 ir	vagystes	 iš	 transporto	priemonių.	
Viktimologinių	tyrimų	duomenimis,	iš	visų	tirtų	nusikalstamų	veikų	Lietuvos	
gyventojai	 dažniausiai	 nukenčia	 nuo	 vagysčių	 iš	 transporto	 priemonių 
(1997	m.	ir	2005	m.	tarptautinio	viktimologinio	tyrimo	Lietuvoje	duomenimis,	
šios	 nusikalstamos	 veikos	 viktimizacijos	 lygis	 penkerius	 metus	 buvo	 pats	
didžiausias	 iš	visų	nusikalstamų	veikų,	nuo	kurių	respondentai	 teigė	nuken-
tėję).	 Tačiau	 pagal	 registruoto	 nusikalstamumo	 statistinius	 duomenis	 šios	
vagystės	sudaro	tik	maždaug	šeštadalį	visų	registruotų	vagysčių	(žr.	12 len-
telę),	 2009	 m.	 –	 tik	 septintadalį.	 Tai	 liudija	 labai	 didelį	 šių	 nusikalstamų	
veikų	latentiškumą	–	jį	patvirtino	2005	m.	tarptautinio	viktimologinio	tyrimo	
Lietuvoje	duomenys.	Šio	tyrimo	metu	nustatyta,	kad	vagystės	iš	automobilių	
pasižymėjo	didžiausiu	latentiškumu,	palyginti	su	kitomis	tyrimo	metu	tirtomis	
veikomis.	 Tikėtina,	 jog	 šių	 vagysčių	 lygis	 gali	 būti	 net	 iki	 32	 kartų	 aukš-
tesnis,	nei	rodo	registruoto	nusikalstamumo	duomenys.	Nuo	vagysčių	iš	trans-
porto	priemonių	nukentėję	respondentai	labai	retai	kreipiasi	į	policiją	(rečiau	
į	 policiją	 kreipiasi	 tik	 asmenys,	 nukentėję	 nuo	 kišenvagių	 arba	 tapę	 seksua-
linių	nusikalstamų	veikų	aukomis).265

Registruotų	 transporto	 priemonių	 vagysčių	 ir	 vagysčių	 iš	 jų	 statistika	
viešai	 skelbiama	 tik	 nuo	 1994	 m.	 1994–1995	 m.	 vagystės	 iš	 transporto	
priemonių	 sudarė	 tik	 6–8	 proc.	 visų	 vagysčių,	 2005–2008	 m.	 jos	 sudarė 

265 Ten	pat,	p.	54.
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22 pav. Vagysčių	 iš	 transporto	priemonių	vienerių	metų	 (2004	m.)	viktimi-
zacijos	 lygis	 kai	 kuriose	 Europos	 Sąjungos	 valstybėse	 ir	 Lietuvoje	 pagal	
“The	 European	 Survey	 of	 Crime	 and	 Safety”	 (EU	 ICS)	 2005	 m.	 tyrimo	
duomenis268

1994–2009	 m.	 užregistruotos	 transporto	 priemonių	 vagystės	 sudarė	
10–19	proc.	visų	registruotų	vagysčių	(žr.	12 lentelę).	Tik,	kitaip	nei	vagys-
čių	iš	transporto	priemonių	atveju,	registruotų	transporto	priemonių	vagysčių	
dinamika	 buvo	 nuoseklesnė.	 1994–1999	m.	 šių	 vagysčių	 dinamika	 nepasi-
žymėjo	 didesniais	 pokyčiais,	 šiek	 tiek	 staigesnis	 didėjimas	matyti	 2000	m.	
Vėliau	 visoms	 vagystėms	 būdinga	 mažėjimo	 tendencija,	 išskyrus	 nežymų	
padidėjimą	2003	m.,	 taip	 pat	 2008–2009	m.	 (žr.	23 pav.).

268 Ten	pat.

maždaug	17	proc.,	o	2009	m.	sumažėjo	iki	13,5	proc.	(žr.	12 lentelę).	1994–
1998	 m.	 vagysčių	 iš	 transporto	 priemonių	 lygis	 kilo	 ir	 1998	 m.	 pasiekė	
aukščiausią	 lygį.	 Nuo	 1998	 m.	 pastebima	 bendra	 mažėjimo	 tendencija,	 iš-
skyrus	 trumpalaikį	 didėjimą	2003–2004	m.	 (žr.	21 pav.).

21 pav. Vagysčių	 iš	 transporto	 priemonių	 lygis	 (100	 000	 gyventojų)	 Lietu-
voje	1994–2009	m.266

Mažėjimo	tendenciją	atspindi	ne	 tik	registruoto	nusikalstamumo	duome-
nys,	bet	ir	viktimologiniai	tyrimai.	1997	m.	ir	2005	m.	tarptautinio	viktimo-
loginio	 tyrimo	 Lietuvoje	 duomenimis,	 vagysčių	 iš	 transporto	 priemonių	
viktimizacijos	lygis	per	penkerius	metus	truputį	smuktelėjo:	1997	m.	tyrimo	
duomenimis,	minėtų	 vagysčių	 viktimizacijos	 lygis	 buvo	 33,	 o	 2005	m.	 ty-
rimo	duomenimis	–	 29,8.267

Vis	 dėlto	 Lietuvoje	 vagysčių	 iš	 transporto	 priemonių	 lygis	 Europos	 Są-
jungos	mastu	 yra	 labai	 aukštas.	 Pagal	EU	 ICS	 ir	 2005	m.	 tarptautinio	 vik-
timologinio	 tyrimo	 Lietuvoje	 duomenis	 šių	 vagysčių	 viktimizacijos	 lygis	
Lietuvoje	yra	daugiau	nei	du	kartus	didesnis	už	Europos	Sąjungos	valstybių	
vidurkį	 (vienerius	metus	šių	vagysčių	viktimizacijos	 lygis	 iš	 tyrime	dalyva-
vusių	 šalių	 didesnis	 buvo	 tik	Estijoje)	 (žr.	22 pav.).

266 Informatikos	ir	ryšių	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	vidaus	reikalų	ministe-
rijos	duomenys.

267 Gečėnienė S., Kalpokas V., Malinauskaitė J., Mališauskaitė-Simanaitienė S., Matijaš-
kaitė A.	 Tarptautinis	 nusikaltimų	 aukų	 tyrimas	 Lietuvoje.	 Baigiamoji	 ataskaita.	Vil-
nius:	Teisės	institutas,	2007,	p.	14.
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23 pav. Transporto	priemonių	vagysčių	 lygis	(100	000	gyventojų)	Lietuvoje	
1994–2009	m.269

Registruoto	 nusikalstamumo	duomenimis,	 daugumą	 transporto	 vagysčių	
sudarė	automobilių	vagystės	(žr.	12 lentelę).	1996–2008	m.	užregistruotų	au-
tomobilių	vagysčių	dalis	tarp	visų	registruotų	transporto	vagysčių	svyravo	nuo	
54	proc.	iki	71	proc.	(vidurkis	–	64	proc.),	o	2009	m.	sumažėjo	iki	36	proc.

Registruotų	automobilių	vagysčių	skaičius	didėjo	iki	2003	m.,	vėliau	ėmė	
mažėti.	2006–2009	m.	užregistruotų	automobilių	vagysčių	skaičius	nagrinė-
jamuoju	 laikotarpiu	buvo	pats	mažiausias	 (žr.	24 pav.).

1997	m.	ir	2005	m.	tarptautinio	viktimologinio	tyrimo	Lietuvoje	duome-
nys	 patvirtina	 automobilių	 vagysčių	 mažėjimo	 tendenciją.	 Pagal	 1997	 m.	
tyrimo	 rezultatus	 vienerių	 metų	 automobilių	 vagysčių	 viktimizacijos	 lygis	
buvo	5,3	 (1996	m.),	 o	 2005	m.	 –	 1,2	 (2004	m.).270 

Atkreiptinas	 dėmesys,	 kad,	 registruoto	 nusikalstamumo	 duomenimis,											
1996	m.	 registruotų	 automobilių	vagysčių	 lygis	 buvo	 žemesnis	 nei	 2004	m.	
(1996	m.	 –	 108,	 2004	m.	 –	 170).	Tokie	 policijos	 registracijos	 ir	 viktimolo-
ginių	tyrimų	duomenų	skirtumai	leidžia	kelti	hipotezę,	jog	šių	veikų	iš	tik	rųjų	
buvo	 padaugėję,	 nes	 latentiškumas	 išliko	 panašus:	 remiantis	 1997	 m.	 tarp-
tautinio	 viktimologinio	 tyrimo	 Lietuvoje	 duomenimis,	 į	 policiją	 kreipėsi

269 Informatikos	ir	ryšių	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	vidaus	reikalų	ministe-
rijos	duomenys.

270 Gečėnienė S., Kalpokas V., Malinauskaitė J., Mališauskaitė-Simanaitienė S., Matijaš-
kaitė A.	 Tarptautinis	 nusikaltimų	 aukų	 tyrimas	 Lietuvoje.	 Baigiamoji	 ataskaita.	Vil-
nius:	Teisės	institutas,	2007,	p.	14.

24 pav. Automobilių	 vagysčių	 lygis	 (100	 000	 gyventojų)	 Lietuvoje	 1996–
2009 m.271

89	 proc.	 respondentų,	 teigiančių,	 kad	 nukentėjo	 nuo	 automobilio	 vagystės,	
o	 2005	m.	 –	 85	proc.272

Kitaip	nei	vagysčių	iš	transporto	priemonių	atveju,	automobilių	vagysčių	
skaičiumi	Lietuva	neišsiskiria	iš	bendro	Europos	Sąjungos	šalių	konteksto	–	
Lietuvoje	 automobilių	 vagysčių	 vienerių	metų	 viktimizacijos	 lygis	 tik	 šiek	
tiek	aukštesnis	nei	Europos	Sąjungos	valstybių	vidurkis	(žr.	25 pav.).

Apibendrinant	 galima	 teigti,	 jog	 pagal	 oficialią	 statistiką	 1984–2009	m.	
Lietuvoje	užregistruotos	vagystės	sudarė	nuo	37	proc.	iki	75	proc.	viso	regist-
ruoto	nusikalstamumo.	Nuo	2000	m.	 iki	2009	m.	Lietuvoje	užregistruotų	va-
gysčių	 sumažėjo	daugiau	nei	25	proc.	Per	 šį	 laikotarpį	mažėjo	 ir	vagysčių	 iš	
gyvenamųjų	 patalpų,	 iš	 transporto	 priemonių	 ir	 pačių	 transporto	 priemonių	
vagysčių.	 Nors	 registruotų	 vagysčių	 duomenų	 tarptautinis	 palyginimas	 yra	
labai	 netikslus	 (pvz.,	 dėl	 to,	 kad	 vagystės	 laikomos	 administraciniu	 teisės	
pažeidimu),	Lietuvoje	registruotų	vagysčių	lygis	Europos	Sąjungos	mastu	yra	
vienas	iš	žemiausių.	Tačiau,	viktimologinių	tyrimų	duomenimis,	nuo	tam	tikrų	
vagysčių	 rūšių	 (pvz.,	 nuo	 transporto	 priemonių	 vagysčių	 ir	 iš	 jų)	 Lietuvos	
gyventojai	nukenčia	dažniau,	palyginti	 su	Europos	Sąjungos	 šalių	 vidurkiu.

271 Informatikos	ir	ryšių	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	vidaus	reikalų	ministe-
rijos	duomenys.

272 Gečėnienė S., Kalpokas V., Malinauskaitė J., Mališauskaitė-Simanaitienė S., Matijaš-
kaitė A.	 Tarptautinis	 nusikaltimų	 aukų	 tyrimas	 Lietuvoje.	 Baigiamoji	 ataskaita.	Vil-
nius:	Teisės	institutas,	2007,	p.	54.
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25 pav. Vagysčių	iš	automobilių	vienerių	metų	(2004	m.)	viktimizacijos	lygis	
kai	kuriose	Europos	Sąjungos	valstybėse	ir	Lietuvoje	pagal	“The	European	
Survey	of	Crime	and	Safety”	 (EU	 ICS)	2005	m.	 tyrimo	duomenis273

273 Gečėnienė S., Kalpokas V., Malinauskaitė J., Mališauskaitė-Simanaitienė S., Matijaš-
kaitė A.	 Tarptautinis	 nusikaltimų	 aukų	 tyrimas	 Lietuvoje.	 Baigiamoji	 ataskaita.	Vil-
nius:	Teisės	institutas,	2007,	p.	54.
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Korupcija:	 teoriniai	 bandymai	 apibrėžti	 ir	 paaiškinti	 //	 Sociologija.	Mintis	 ir	 veiksmas,	
2004,	Nr.	2,	p.	83–95;	Piliponytė J. Korupcijos	diagnostikos	būdai	ir	iššūkiai	pasaulyje	ir	
Lietuvoje	 //	Sociologija.	Mintis	 ir	veiksmas,	2006,	Nr.	1,	p.	99–112;	Polizeiliche	Krimi-
nalstatistik	 2007	 Bundesrepublik	 Deutschland.	 Wiesbaden:	 Bundeskriminalamt,	 2008;	
Stojimo	 į	 ES	 stebėsenos	 procesas:	 Korupcija	 ir	 antikorupcinė	 politika.	 Lietuva.	 2002;	
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Žodis	 „korupcija“	 (lot.	corruptio)	 kilęs	 kaip	 abstrakcija	 iš	 būdvardžio	 „ko-
rumpuotas“ (lot.	corrumpere).	 Jis	galėtų	būti	 verčiamas	„sugadinti“,	 „suve-
džioti“,	„padaryti	gėdą“,	„sunaikinti“.	Bendratis	susideda	iš	dviejų	dalių	cor- 
„visiškai“	ir rumpere „sužeisti,	sužaloti,	sugriauti,	sudaužyti“.274 Korumpuo-
tas	senąja	reikšme	galėjo	reikšti	ir	fizinį,	ir	moralinį	nuosmukį,	sugedimą.

Šiuolaikinės	korupcijos	definicijos	branduolys	yra	viešųjų interesų pažei-
dimas privačiais interesais arba piktnaudžiavimas valdžia.	Svarbu	pažymė-
ti,	 jog	korupcija	egzistuoja	nuo	senų	laikų,	todėl	šis	fenomenas	nelaikytinas	
atsitiktiniu	 šiandienos	 reiškiniu,	 juo	 labiau	 nereikėtų	 tikėtis,	 kad	 jį	 galima	
išnaikinti	ar	„pažaboti“	per	kelerius	metus	ar	vieną	Seimo	kadenciją.275	Ko-

274 Krimpedia,	http://www.kriminologie.uni-hamburg.de/wiki/index.php/Korruption	 (žiū-
rėta	2010	10	04).

275 T. G. Grosse nurodo,	jog	seniausias	liudijimas	apie	korupciją	–	dokumentas	iš	Asiri-
jos,	 parašytas	 prieš	 beveik	 5400	 m.	 Indijos	 karalius	 Kautila	 prieš	 2000	 m.	 parašė	
galbūt	pirmą	darbą	apie	korupciją	–	Arhashastra,	kuriame	aptarė	šį	fenomeną,	pabrė-
žė	 neigiamas	 korupcijos	 pasekmes	 ekonomikai	 ir	 ragino	 su	 ja	 kovoti.	Aleksandrijos	
patriarchas	Kirilas	ėmėsi	milžiniško	papirkinėjimo	siekdamas	paveikti	 imperatoriaus	
Teodozijaus	 II	 rūmų	 tarnautojus.	Dantė	 skyrė	korumpuotiems	 tarnautojams	giliausią	
pragaro	 ratą,	Šekspyras	 nurodė	korupciją	 kaip	 esminį	 daugelio	 savo	dramų	motyvą.	
Amerikos	Konstitucijos	kūrėjai	įvardijo	ją	kaip	vieną	iš	dviejų	pagrindinių	priežasčių,	
dėl	kurių	galima	atšaukti	prezidentą	 iš	einamų	pareigų.	Pirmosios	Žečpospolitos	 lai-
kais	 buvo	 įsigalėjusi	 tarnybos	 vietų	 ir	 net	 bajorytės	 pirkimo	 tradicija	 (Grosse T. G. 
Antikorupciniai	 veiksmai	 ekonominio	 bendradarbiavimo	 ir	 plėtros	 organizacijos	
(OECD)	 šalyse.	 Florencija,	 2000,	 p.	 4.	 http://www.stt.lt/?lang=lt&menu_id=5&sub_
id=1).	J. Bergmannas	 teigia,	 jog	Egipte	1300	m.	pr.	Kr.	dvasininkai	buvo	baudžiami	
mirtimi,	 jei	 jiems	atliekant	teisėjų	pareigas	buvo	daroma	įtaka.	Konfucijus	(551–479	
m.	 pr.	 Kr.)	 korupciją	 laikė	 viena	 esminių	 visuomenės	 blogybių.	Antika	 (Tukididas,	
Platonas,	Aristotelis),	Romos	imperija	(Ciceronas),	Vakarų	krikščionybė	(Augustinas),	
italų	humanizmas	korupciją	apibūdina	kaip	moralinio	nuosmukio	procesą	ir	instituci-
nės	tvarkos	krizę.	XVII–XIX	a.	Europos	politinėje	erdvėje	korupcija	(postų	ir	privile-

rupcija	 dažnai	 tapatinama	 su	 kyšininkavimu,	 tačiau	 tai	 platesnė	 sąvoka	 nei	
kyšininkavimas.	 Nors	 visuotinio	 sutarimo	 dėl	 korupcijos	 sąvokos	 nėra,	 ji	
paprastai	apima	daugiau	nusikalstamų	veikų,	nebūtinai	susijusių	su	kyšinin-
kavimu	 (pvz.,	 pagal	 Lietuvos	 Respublikos	 baudžiamąjį	 kodeksą	 tai	 galėtų	
būti	 ir	 piktnaudžiavimas	 tarnybine	padėtimi	 arba	 įgaliojimų	viršijimas	 (227	
str.),	ir	tarnybos	pareigų	neatlikimas	(229	str.),	ir	daugelis	kitų	nusikaltimų276,	
be	 to,	korupcija	apima	ne	vien	 teisinius,	bet	 ir	dorovinius,	kultūrinius,	 isto-
rinius,	 ekonominius,	 politinius,	 sociologinius,	 kriminologinius	 ir	 kitus	 pik-
tnaudžiavimo	valdžia	 aspektus.

gijų	 pirkimas)	 buvo	politinė	kasdienybė,	 sudėtinė,	 normali	 ir	 nesmerkiama	politinės	
kultūros	 dalis.	 Tik	 atsiradus	 valdininkijai,	 susikūrus	 partijoms,	 kritinei	 žiniasklaidai	
tokią	praktiką	imta	smerkti.	http://www.kriminologie.uni-hamburg.de/wiki/index.php/
Korruption. V. Justickis nurodo,	 jog 1997	m.	 gruodį	 paskelbta	 apie	 150	 dantiraščio	
raštų,	 kuriuos	 danų	 archeologų	 grupė	 rado	 Sirijoje,	 Rakkos	mieste.	 Juose	 teigiama,	
kad	šioje	vietovėje	buvęs	asirų	civilizacijos,	egzistavusios	XIII	a.	pr.	Kr.,	administra-
cinis	centras.	Rastas	specialus	archyvas,	priklausęs	šių	dienų	Vidaus	reikalų	ministe-
riją	atitinkančiai	 institucijai.	 Jame	sukaupti	duomenys	apie	kyšius	ėmusius	valdinin-
kus	(Justickis V.	Kriminologija.	I	dalis.	LTU:	Vilnius,	2001).	Daug	dėmesio	korupcijai	
skiria	 ir	 Biblija:	 „Neimsi kyšių, nes kyšiai apakina pareigūnus ir iškraipo teisiųjų 
reikalą“	(Iš	23,	8),	„Neiškraipyk teisingumo, nerodyk šališkumo, neimk kyšio, nes kyšis 
aptemdo išmintingųjų akis ir iškraipo teisiųjų bylą“	(Įst	16,	19),	„Iš tikrųjų engimas net 
išmintingąjį gali sukvailinti, o kyšis sugadinti širdį“	 (Mok	7,	 7),	 „Duodančiam kyšis 
atrodo kaip kerai: kur tik jis pasisuka, ten jam sekasi“	 (Pat	 17,	 8),	 „Slapta dovana 
sušvelnina pyktį, o vogčiomis duotas kyšis stiprų įniršį“	(Pat	21,	14).	Kitaip	tariant,	šie	
pavyzdžiai	rodo,	jog	korupcija	–	labai	senas	reiškinys,	turintis	senas	tradicijas.

276 Žr.	Gavelytė I.	 Kyšininkavimas	 kaip	 korupcinė	 nusikalstama	 veika	 //	 Teisė,	 2004,					
Nr.	 53;	Michailovič I.	 Korupcijos	 apibrėžimo	 problematika	 //	 Teisė,	 2005,	 Nr.	 54;	
taip	 pat	 Lietuvos	Respublikos	 korupcijos	 prevencijos	 įstatymo	 2	 str.	 2	 d.	 (priimtas	
2002	m.	gegužės	28	d.	Nr.	 IX–904,	Valstybės	žinios,	2002,	Nr.	57–2297;	 su	vėles-
niais	 pakeitimais	 ir	 papildymais).	 Šis	 įstatymas	 korupcinio	 pobūdžio	 nusikalstamo-
mis	veikomis	laiko:	kyšininkavimą,	tarpininko	kyšininkavimą,	papirkimą,	kitas	nusi-
kalstamas	veikas,	jeigu	jos	padarytos	viešojo	administravimo	sektoriuje	arba	teikiant	
viešąsias	paslaugas	siekiant	sau	ar	kitiems	asmenims	naudos:	piktnaudžiavimas	 tar-
nybine	padėtimi	arba	įgaliojimų	viršijimas,	piktnaudžiavimas	oficialiais	įgaliojimais,	
dokumentų	ar	matavimo	priemonių	klastojimas,	sukčiavimas,	turto	pasisavinimas	ar	
iššvaistymas,	 tarnybos	 paslapties	 atskleidimas,	 komercinės	 paslapties	 atskleidimas,	
neteisingų	duomenų	apie	pajamas,	pelną	ar	turtą	pateikimas,	nusikalstamu	būdu	įgy-
tų	pinigų	ar	turto	legalizavimas,	kišimasis	į	valstybės	tarnautojo	ar	viešojo	adminis-
travimo	funkcijas	atliekančio	asmens	veiklą	ar	kitos	nusikalstamos	veikos,	kai	tokio-
mis	veikomis	siekiama	ar	reikalaujama	kyšio,	papirkimo	arba	nuslėpti	ar	už	mas	kuo-
ti	kyšininkavimą	ar	papirkimą.
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Skirtingų	mokslų	požiūriu	korupcija	gali	būti	vertinama	skirtingai,	 svar-
bu	 įvertinti	 tai,	 jog	 ji	 yra	 ir	 ekonominis,	 ir	 teisinis,	 ir	 socialinis,	 ir	 politinis	
reiškinys.	Atsižvelgiant	 į	 konkretaus	 mokslo	 požiūrį	 išskiriami	 (iš	 dalies	
skirtingi)	 šio	 reiškinio	 aspektai277:

Politologijos požiūriu	korupcija	yra	normatyvinė	veiksmų	kokybė,	kva-
lifikuotas	 normos	 pažeidimas,	 nukrypimas	 nuo	 lūkesčių,	 keliamų	 viešojo	
asmens	 vaidmeniui.	 Pripažįstama,	 kad	 „ne visi korupciniai veiksmai viešą 
interesą pažeidžia ir ne visi veiksmai, prieštaraujantys viešam interesui, yra 
korupciniai“.	Kitaip	 tariant,	šiuo	atveju	vengiama	net	paties	žodžio	„korup-
cija“,	 tai	 vadinama	 „mokėjimais“,	 „įtakomis“,	 „pagalba“,	 „atsiskaitymu“	 ir	
panašiai.	Tikslas	 „gali“	 pateisinti	 priemones.

Sociologiniu požiūriu	korupcija	yra	socialinis	individualių	veikėjų	santy-
kis.	Nors	tam	tikram	socialiniam	vaidmeniui	taikomi	universalieji	lūkesčiai,	
jis	išplečiamas	partikuliariniais	asmeninio	apsikeitimo	santykio	komponentais.	
Keitimosi	 objektas	 yra	 gėris	 arba	 paslauga,	 kurie	 iš	 principo	 neturėtų	 būti	
perkami.	 Šioje	 sąvokoje	 svarbu	 tai,	 jog	 korupcijai	 būtini	 bent	 du	 veikėjai.	
Tokios	sampratos	esmė	–	ne	makrosocialinių	struktūrinių	premisų	(prielaidų)	
pažeidimas,	o	vyksmas	 tarp	dviejų	dalyvaujančiųjų,	 jų	bendras	veikimas	ir	
jų	 savarankiškai	 išplėtotas	moralės	 įsivaizdavimas.	Dalyviai	 pasitiki	 normą	
kuriančios	 draugystės	 jėga	 ir	 savo	 gebėjimu	 jų	 asmeninį	 santykį	 iškelti	 už	
objektyviai	 sureguliuoto	konteksto	 ribų.

Ekonomikos požiūriu	korupcija	yra	pelną	maksimizuojantis	pokytis	nau-
dojant	 (arba	 sukuriant)	 papildomą	 (nelegalią)	 rinką.	 Korupcija	 traktuojama	
kaip	 rinkos	netobulumo	padarinys,	 taigi	 pažeidžiama	 laisva	konkurencija	 ir	
per	korupciją	ji	dar	labiau	iškreipiama.	Asmenys	veikia	racionaliai	skaičiuo-
dami,	kad	esant	 tam	 tikroms	 sąlygoms	galėtų	maksimizuoti	asmeninę	 nau-
dą.	Tai	–	efektyviausia	veikimo	alternatyva.	Ji	išsprendžia	selektyvumo	pro-
blemą,	 duoda	 didesnį	 pelną,	 paspartina	 sprendimų	 priėmimą	 ir	 yra	 kitų	
nelegalių	veiksmų	priedanga.	Ekonominėje	korupcijos	definicijoje	svarbu	tai,	
kad	pabrėžiamas	objektyvus gebėjimas dalyvauti korupciniuose santykiuose,	
t.	 y.	 korupcijos	 dalyvių	 instituciniai	 ryšiai,	 turimi	 ištekliai,	 narystė	 tam	 ti-
kroje	organizacijoje	/	firmoje	ir	moralinių	vertinimų	vengimas.	Problema	dar	
ir	 ta,	kad	net	 ir	 redukuojant	pelno	maksimizavimo	ar	 racionalaus	pasirinki-
mo	motyvą	iškyla	galimas	organizacinis	lojalumas	arba	subkultūrinė	norma-
tyvi	 ar	 emocinė	motyvacija.

277 Pagal	Krimpedia,	 http://www.kriminologie.uni-hamburg.de/wiki/index.php/Korruption 
(žiūrėta	2010	10	04).

Baudžiamosios teisės požiūriu	 korupciniais	 nusikaltimais	 laikomos	 tam 
tikros veikos,	 susijusios	 su	 jau	minėtu	viešojo	 intereso	pažeidimu	 iškeliant	
asmeninius	 interesus.	 Baudžiamųjų	 teisinių	 nuostatų	 esminė	 problema	 yra	
ta,	 kad	 jos	 visuomet	 orientuotos	 tik	 į	 atskirus asmenis,	 atskirus atvejus, 
todėl	negali	 „užkabinti“	 struktūrinės	 ar	 sisteminės	 ir	 ypač	–	korporatyvinės	
(juridinių	 asmenų)	korupcijos.

Pastarąjį	dešimtmetį	korupcijos	tematika	lietuvių	kalba	yra	parengta	san-
tykinai	 daug	 publikacijų278,	 taip	 pat	 praktinės	 bei	 empirinės	 medžiagos279. 

278 Aleknevičienė J. Korupcijos	fenomeno	konstravimo	sąlygos.	Knygoje:	Aleknevičienė	J.	
(sudarytoja).	 Socialinės	 deviacijų	 problemos.	 Vilnius:	 Eugrimas,	 2007,	 p.	 191–230;	
Ališauskienė R., Dobryninas A., Žilinskienė L. Lietuvos	 korupcijos	 žemėlapis	 2001–
2004.	Vilnius,	2005;	Dapšys A.	Organizuotas	nusikalstamumas	ir	korupcija:	prevenci-
jos	ir	kontrolės	sistemos	kūrimo	Lietuvoje	prielaidos	bei	perspektyvos	//	Teisės	proble-
mos,	1997,	Nr.	4,	p.	61–71;	Dobryninas A. Corruption	and	Anti-Corruption	Policy	in	
Lithuania.	Open	Society	Institute.	Vilnius,	2002;	Gavelytė I.	Kyšininkavimas	kaip	ko-
rupcinė	nusikalstama	veika	//	Teisė,	2004,	Nr.	53;	Gutauskas A.	Korupcija	savivaldoje.	
Transparency	 International.	Vilnius,	2005; Gutauskas A., Laucius J. Korupcija	Lietu-
voje:	ikiteisminio	ir	teisminio	nagrinėjimo	praktika.	Teisės	instituto	mokslo	tyrimai.	4	
tomas.	Vilnius:	Teisės	institutas,	2007;	Lipnickas E.	Kai	kurie	probleminiai	kyšininka-
vimo	 išaiškinimo	 ir	 tyrimo	 teisinio	 reguliavimo	klausimai	 //	 Jurisprudencija,	 2005,	 t.	
67	 (59),	p.	92–100;	Michailovič I.	Korupcija	pagal	Europos	Sąjungos	dokumentus	 ir	
kai	kurie	Lietuvos	baudžiamojo	teisinio	reglamentavimo	aspektai	//	Teisė,	2004,	Nr.	50;	
Michailovič I.	Korupcijos	apibrėžimo	problematika	//	Teisė,	2005,	Nr.	54; Michailovič 
I.	Korupcijos	tyrimo	problematika	//	Teisė,	2006,	Nr.	60,	p.	68–84;	Michailovič I. Kelio	
korupcijai	užkirtimas	baudžiamosios	teisės	priemonėmis	//	Sociologija.	Mintis	ir	veiks-
mas,	2007,	Nr.	2,	p.	43–55;	Pakštaitis L. Kyšininkavimo	nusikaltimų	kriminalizacijos	
raida	Lietuvoje	//	Teisė,	2001,	Nr.	41,	p.	124–133;	Palidauskaitė J.	Korupcijos	sklaidos	
formos	Lietuvoje:	tarp	sovietinio	palikimo	ir	rinkos	padiktuoto	pragmatizmo	//	Viešoji	
politika	 ir	administravimas,	2006,	Nr.	18,	p.	57–72;	Piliponytė J. Korupcija:	 teoriniai	
bandymai	apibrėžti	ir	paaiškinti	//	Sociologija.	Mintis	ir	veiksmas,	2004,	Nr.	2,	p.	83–
95;	Piliponytė J. Korupcijos	 diagnostikos	 būdai	 ir	 iššūkiai	 pasaulyje	 ir	 Lietuvoje	 //	
Sociologija.	Mintis	ir	veiksmas,	2006,	Nr.	1,	p.	99–112.

279 Gutauskas A., Ragauskas P., Stračinskienė L., Čilinskas K.	Skaidrios	savivaldos	link.	
Vilnius:	Transparency	International,	2005;	Kaip	pažaboti	korupciją?	Vilnius:	Transpa-
rency	 International,	 2005;	Kaip	praskaidrinti	 viešuosius	pirkimus?	Vilnius:	Transpa-
rency	International,	2006;	Kiek	reikia	skaidrumo	leidžiant	ES	pinigus?	Vilnius:	Trans-
parency	 International,	 2006;	 Kiek	 skaidriai	 leidžiame	 ES	 pinigus?	 Vilnius:	
Transparency	International,	2005;	Lietuvos	korupcijos	žemėlapis.	www.stt.lt;	Lietuvos	
statybų	sektoriaus	skaidrumo	tyrimas	2008.	www.transparency.lt;	Stojimo	į	ES	stebė-
senos	procesas:	Korupcija	ir	antikorupcinė	politika.	Lietuva.	2002.	http://politika.osf.
lt/eurointegracija/dokumentai/Korupcija/korupcija.pdf; Vaitiekus S.	 Korupcijos	 pre-
vencijos	sistema	Lietuvoje:	organizacijos	ir	veiksmų	apžvalga.	Transparency	Interna-
tional.	Vilnius,	2002.
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Šiame	 leidinyje	 nenagrinėjamos	korupcijos	 priežastys,	 kurios	minėtoje	 lite-
ratūroje	 jau	yra	 išnagrinėtos,	 tačiau	pateikiami	 registruotos	 ir	 latentinės	ko-
rupcijos	 rodikliai	 bei	 jų	 analizė.

13 lentelė. Registruotos	 korupcijos	 būklė,	 struktūra	 ir	 dinamika	Lietuvoje	
1995–2009	m.

Užregist-
ruota 
nusikals-
tamų	
veikų	 iš	
viso,
iš	 jų:

Kyšio	paė-
mimas
(senojo	
BK 
282	 str.,	
naujojo	
BK	225,	
226	 str.)

Neteisėto	
atlyginimo 
paėmimas
(senojo	BK	
283	 str.)

Papirki-
mas
(senojo	
BK 284 
str.,	 nau-
jojo	BK	
227	 str.)

Piktnau-
džiavi-
mas tar-
nyba
(se	nojo	
BK 285 
str.,	 nau-
jojo	BK	
228	 str.)

Iš	 viso Dalis 
tarp	visų	
veikų	
proc.

1995 60 819 64 2 1 63 130 0,2
1996 68 053 45 1 8 58 112 0,2
1997 75 816 53 1 17 65 136 0,2
1998 78 149 39 4 20 53 116 0,2
1999 77 108 54 4 20 74 152 0,2

2000 82 370 45
Nuo	

1999 07 30 
panaikintas

7 39 91 0,1

2001 79 165 88 – 18 41 147 0,2
2002 72 646 39 – 19 53 111 0,5
2003 85 130 125 – 107 221 453 0,5
2004 93 419 71 – 51 341 463 0,5
2005 89 815 51 – 73 356 480 0,5
2006 82 155 76 – 394 326 796 1
2007 73 741 69 – 383 275 727 1
2008 78 060 75 – 303 356 734 1
2009 83 203 122 – 384 413 919 1,1

13 lentelėje	pateikiama	pagrindinių	prie	korupcinių	priskiriamų	nusikals-
tamų	 veikų	 dinamika	Lietuvoje.	 Joje	matyti,	 kad	 korupcinės	 nusikalstamo	
veikos	 sudaro	 nedidelę	 Lietuvos	 kriminalinėje	 statistikos	 dalį	 (nuo	 0,1	 iki	

1,1	proc.).	2003	m.,	2006	m.	ir	2009	m.	matyti	staigus	(lentelėje	pabraukta)	
registruotų	korupcinių	veikų	 skaičiaus	padidėjimas	 (tais	metais	 jų	buvo	už-
registruota	atitinkamai	4	kartus	 ir	1,5	karto	daugiau	nei	praėjusiais	metais).	
Šis	 padidėjimas	 sietinas	 su	 intensyvesne	 korupcijos	 kontrole	 (ypač	 –	Kelių	
eismo	taisyklių	pažeidimų	atvejais,	kai	bandoma	papirkti	policininkus).	Įdo-
mu,	 jog	 šie	 bendri	 skaičiai	 padidėjo	 dėl	 papirkinėjimo	 ir	 piktnaudžiavimo	
tarnyba,	 o	 registruotų	 kyšininkavimo	 atvejų	 išliko	maždaug	 tiek	 pat	 (kitaip	
tariant,	baudžiamojo	persekiojimo	intensyvumas	orientuotas	į	papirkinėtojus,	
o	 ne	 į	 kyšių	 ėmėjus).

14 lentelė. Korupcija	 įtariamų	 (kaltinamų)	 asmenų	 skaičiaus	 dinamika	
1995–2009	m.

Iš	 viso	užre-
gistruota as-
menų,	 įtaria-
mų	 (kaltina-
mų)	padariu-
sių	nusikals-
tamas	veikas,
iš	 jų:

Kyšio	
paėmimas
(senojo	
BK 282 
str.,	 naujo-
jo	BK	
225,	 226	
str.)

Neteisėto	
atlyginimo 
paėmimas
(senojo	
BK 
283	 str.)

Papirki-
mas
(senojo	
BK 284 
str.,	 nau-
jojo	BK	
227	 str.)

Piktnau-
džiavimas	
tarnyba
(senojo	
BK 285 
str.,	 naujo-
jo	BK	
228	 str.)

Iš	
viso

Dalis 
tarp 
visų	
asme-
nų	
proc.

1995 22 969 67 2 4 42 115 0,5
1996 22 269 36 0 4 60 100 0,5
1997 25 542 43 1 8 43 95 0,4
1998 25 373 35 3 16 38 92 0,4
1999 25 160 53 3 16 41 113 0,5

2000 25 046 47
Nuo	

1999 07 30 
panaikintas

7 16 70 0,3

2001 26 662 54 – 5 24 83 0,3
2002 25 754 22 – 11 24 57 0,2
2003 23 695 42 – 12 33 87 0,4
2004 27 887 13 – 13 72 98 0,5
2005 26 070 23 – 52 57 132 0,5
2006 24 831 22 – 312 60 394 1,6
2007 22 703 21 – 342 74 437 1,9
2008 23 235 27 – 296 100 423 1,8
2009 24 111 34 – 342 95 471 2
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14 lentelėje	 pateikiama	 asmenų, įtariamų	 (kaltinamų)	 padariusių	 pa-
grindines	korupcinėms	priskiriamas	nusikalstamas	veikas,	skaičiaus	dinami-
ka	 Lietuvoje.	 Ši	 lentelė	 papildo	 pirmąją	 ir	 suteikia	 naudingos	 bei	 įdomios	
informacijos.

Lyginant	13	 ir	14 lentelių	duomenis	matyti,	kad	korupcija	įtariamų	(kal-
tinamų)	asmenų	yra	beveik	du	kartu	mažiau	nei	registruotų	korupcijos	atve-
jų.	 Tai	 turėtų	 reikšti,	 kad	 pusė	 registruotų	 atvejų	 „subliūško“	 ikiteisminio	
tyrimo	metu	 (darant	 prielaidą,	 jog	vienas	 asmuo	paprastai	 padaro	vieną	 re-
gistruotą	 korupcinę	veiką).

Įdomu	 pažvelgti	 ir	 į	 už	 korupciją	nuteistų	 asmenų	 statistiką	 –	 trečią																
registravimo	 etapą	 (žr.	26 pav.).	 Iki	 2005	m.	 bendroje	 teismų	 statistikoje																	
už	piktnaudžiavimą	 tarnyba	 (senojo	BK	285	 str.,	 naujojo	BK	228	 str.)	 nu-
teistų	asmenų	skaičius	nebuvo	išskirtas,	todėl	šis	skaičius	neįtrauktas	ir	vė-
lesniais	metais:	2005	m.	–	23,	2006	m.	–	55,	2007	m.	–	56,	2008	m.	–	46,	
2009	m.	–	72.280

26 pav.	matyti,	kad	už	aktyvų	arba	pasyvų	kyšininkavimą	nuteistų	asme-
nų	 skaičius	2006–2009	m.	 taip	pat	 labai	padidėjo,	nors	 jis	yra	mažesnis	už	
įtariamų	 (kaltinamų)	 asmenų	 skaičių	 –	 dėl	 dalies	 nutrauktų	 baudžiamųjų	
bylų,	atleistų	nuo	baudžiamosios	atsakomybės	ar	 išteisintų	asmenų.	Bet	ku-
riuo	atveju	bendrai	vertinant	korupcijos	statistiką	matyti,	jog	2006	m.	įvyko	
tam	tikras	lūžis	organizuojant	korupcijos	baudžiamąjį	persekiojimą.	Nors	šie	
skaičiai	yra	labai	maži,	palyginti	su	tikruoju	korupcijos	paplitimu	šalyje	(žr.	
šiame skyriuje žemiau),	 tačiau	 korupcija	 apkaltintų	 ir	 nuteistų	 asmenų	
skaičius	padidėjo	maždaug	7–8 kartus,	o	 tai	 rodo	daug	aktyvesnę	forma-
lią	 šio	 reiškinio	kontrolę.

Registruotos	 korupcijos	 statistiką	 itin	 sunku	 lyginti	 tarptautiniu	 mastu.	
Europos	 nusikalstamumo	 ir	 kriminalinės	 justicijos	 statistikos	 rinkinyje281 
korupcinių	nusikalstamų	veikų	statistika	 iki	2007	m.282	nebuvo	renkama,	 jų	
nėra	 ir	Europos	Komisijos	 renkamoje	Europos	Sąjungos	šalių	narių	statisti-
koje	 (EUROSTAT).283

280 Baudžiamųjų	 bylų	 nagrinėjimo	 ataskaita.	Asmenys	 (I	 instancijos	 teismuose)	 (Forma	
0202).	Nacionalinės	teismų	administracijos	statistinė	ataskaita.

281 European	Sourcebook	of	Crime	and	Criminal	Justice	Statistics.	http://www.european-
sourcebook.org/esb3_Full.pdf

282 2010	m.	 paskelbtame	 statistikos	 rinkinyje	 ji	 yra	 (žr.	 57	 p.,	 1.2.1.24	 lentelę),	 tačiau	
daugiau	nei	pusės	šalių	duomenys	nepateikti,	o	daugelio	kitų	šalių	jie	labai	maži,	todėl	
sunku	daryti	išvadas.

283 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/crime/data/database

26 pav. Nuteista	 asmenų	 už	 aktyvų	 ar	 pasyvų	 kyšininkavimą	 Lietuvoje	
1998–2009	m.	 (absoliučiais	 skaičiais)284

Tai	 suprantama	 –	 įvairiose	 šalyse	 šioje	 nusikalstamumo	 srityje	 ne	 tik	
skiriasi	baudžiamasis	 teisinis	 reglamentavimas285,	 bet	 ir	baudžiamojo	per-
sekiojimo	 intensyvumas,	 nuo	 kurio	 korupcijos	 statistika	 labiausiai	 ir	 pri-
klauso.	Pavyzdžiui,	2007	m.	Vokietijoje	buvo	užregistruotos	2	324	aktyvaus	
ir	 pasyvaus	 kyšininkavimo	 veikos286.	 Ką	 šie	 skaičiai	 reiškia,	 palyginti	 su	
363	 tokio	pobūdžio	veikomis,	2007	m.	užregistruotomis	Lietuvoje?	Viena	
vertus,	Vokietijoje	 yra	 beveik	 25	kartus	 daugiau	 gyventojų	 nei	Lietuvoje,	
vadinasi,	 100	 000	 gyventojų	 tenka	 4	 kartus	mažiau	 registruotų	 korup-
cijos	atvejų	nei	Lietuvoje	(atitinkamai	2,8	ir	10,8).	Kita	vertus,	 latentinės	
korupcijos	 tyrimų	 duomenimis,	 Vokietijoje	 ir	 reali	 korupcija	 yra	 daug	
mažesnė	 nei	 Lietuvoje	 –	Vokietija,	 kurios	 korupcijos	 suvokimo	 indeksas	
2008	m.	 buvo	 7,9	 (2009	m.	 –	 8,0,	 2010	m.	 –	 7,9),	 užėmė	 14-ą	 vietą	 pa-

284 Senojo	BK	282–284	str.,	naujojo	BK	225–227	str.	 (2004	m.	 skaičiuoti	BK	225–229	
str.).	 Baudžiamųjų	 bylų	 nagrinėjimo	 ataskaita.	 Asmenys	 (I	 instancijos	 teismuose)	
(Forma	0202).	Nacionalinės	teismų	administracijos	statistinė	ataskaita.

285 Jis	tikėtinai	turėtų	būti	vienodesnis	šalyse,	pasirašiusiose	Europos	Tarybos	Baudžia-
mosios	teisės	konvenciją	dėl	korupcijos	(Valstybės	žinios,	2002,	Nr.	23–853)	ir	Eu-
ropos	 Tarybos	 Civilinės	 teisės	 konvenciją	 dėl	 korupcijos	 (Valstybės	 žinios,	 2002,	
Nr.	126–5733).

286 Polizeiliche	 Kriminalstatistik	 2007	 Bundesrepublik	 Deutschland.	 Wiesbaden:	 Bun-
deskriminalamt,	2008,	p.	209.
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saulyje	 (2010	m.	 –	 15-ą	 vietą),	 Lietuva	 –	 tik	 52-ą	 –	 jos	 korupcijos	 suvo-
kimo	 indeksas	 2009	 m.	 buvo	 4,9	 (2010	 m.	 –	 46-ą,	 korupcijos	 suvokimo	
indeksas	 –	 5,0)	 (žr.	15 lentelę).

15 lentelė. Organizacijos	 „Transparency	 International“	 atliekamų	 tyrimų	
korupcijos	 suvokimo	 indekso	 tyrimų	Lietuvoje	 rezultatai	 1999–2010	m.287

Metai Lietuvos 
korupcijos 
indeksas

Tyrimų	
skaičius

Tyrime 
dalyvavo 
šalių

Lietuvos 
vieta

1999 3,8 6 99 50
2000 4,1 4 90 43
2001 4,8 5 91 38
2002 4,8 7 102 36
2003 4,7 10 133 41
2004 4,6 9 146 44
2005 4,8 8 154 44
2006 4,8 6 163 46
2007 4,8 7 180 51
2008 4,6 8 180 58
2009 4,9 8 180 52
2010 5,0 8 178 46

Nuo	1999	m.	 tarptautinė	 organizacija	 „Transparency	 International“288	 ir	
Lietuvoje	atlieka	korupcijos	suvokimo	indekso	tyrimus,	kurių	rezultatai	lygi-
nami	su	padėtimi	kitose	pasaulio	šalyse	(žr.	15 lentelę).	Šių	tyrimų	tikslas	–	
išsiaiškinti,	kaip	gyventojai	vertina	korupcijos	paplitimą	savo	šalyse.	Korup-
cijos	 suvokimo	 indeksas	 skaičiuojamas	 nuo	 0	 iki	 10;	 čia	 10	 reiškia	 „labai	
skaidrią	valstybę“,	0	–	„labai	korumpuotą“,	o	nuo	„5“	balų	valstybė	vertina-
ma	kaip	mokanti	 veiksmingai	 riboti	 korupciją.289	Kaip	matyti	15 lentelėje,	

287 Parengta	pagal	„Transparency	International“	atliekamus	korupcijos	suvokimo	indekso	
tyrimus.	http://www.transparency.lt/new/index.php

288 Plačiau	apie	organizaciją	žr.	http://www.transparency.lt/new/index.php
289 Čia	 reikėtų	paminėti,	 jog	 tikrieji	korupcijos	paplitimo	mąstai	 tarptautiniu	mastu	pla-

čiai	 nagrinėjami	 „Transparency	 International“	 organizacijos	 publikacijose.	 http://
www.transparency.org/publications/gcr/gcr_2009#dnld

Lietuva	 tik	 2010	m.	pasiekė	 šią	 ribą,	 o	 2005–2007	m.	 buvęs	 korupcijos	
suvokimo	 indeksas	 4,8	 2008	m.	 nukrito	 iki	 4,6	 ir	Lietuva	 buvo	 atsidūrusi	
žemiausioje	–	58-oje	vietoje	per	visą	(ir	Lietuvoje)	atliekamų	tokio	pobūdžio	
tyrimų	laikotarpį290.	2009	m.	korupcijos	suvokimo	indeksas	jau	siekė	4,9291,	
bet	Lietuva	pakilo	 tik	 į	 52-ą	vietą.	 2010	m.	pasiektas	korupcijos	 suvokimo	
indeksas	5,0	yra	svarbus	psichologiškai,	tačiau	svarbu	atkreipti	dėmesį,	kad,	
palyginti	su	2009	m.,	jis	padidėjo	tik	0,1	punktu,	o	„Transparency	Internatio-
nal“	 organizacijos	Lietuvos	 skyriaus	 vertinimu	Lietuva	 prarado	 kovoje	 su	
korupcija	2009	m.	įgytą	pagreitį.292

Pagal	 2001–2009	 m.	 jau	 septynis	 kartus	 sudarytą	 Lietuvos	 korupcijos	
žemėlapį	maždaug	25–30	proc.	Lietuvos	gyventojų	teigė	per	pastaruosius	
12	mėnesių	bent	vieną	kartą	davę	kyšį.	2005	m.	ši	dalis	sudarė	27	proc.,	
2007	m.	–	29	proc.,	2008	m.	–	24	proc.,	2009	–	30	proc.293	Kitaip	 tariant,	
jeigu	 laikysime,	 kad	Lietuvoje	 gyvena	maždaug	 2	 700	 000	 suaugusiųjų	 ir	
30	proc.	 jų	 teigia,	kad	pastaraisiais	metais	yra	ėmę	arba	davę	kyšį,	galima	
manyti,	 jog	Lietuvoje	 kasmet	 būna	600	000–800	000	kyšininkavimo	 atve-
jų,	 t.	 y.	 1,5	 tūkst.	 kartų	 daugiau	 nei	 yra	 užregistruojama	 (maždaug	 tik																
0,05	 proc.).

Apibendrinant	 galima	 teigti:
–	 	 korupcinės	 nusikalstamos	 veikos	 sudaro	 nedidelę	 Lietuvos	 kriminali-

nėje	statistikos	dalį	(pastaraisiais	metais	–	maždaug	1	proc.);	2003	m.,	
2006	m.	 ir	2009	m.	matyti	staigus	 registruotų	korupcinių	veikų	skai-
čiaus	 padidėjimas,	 sietinas	 su	 intensyvesne	 korupcijos	 kontrole;	 šie	
bendri	 korupcinių	 veikų	 skaičiai	 padidėjo	 dėl	 papirkinėjimo	 ir	 pikt-
naudžiavimo	 tarnyba,	 o	 registruotų	 kyšininkavimo	 atvejų	 skaičius	
išliko	maždaug	vienodas;

290 Čia	 svarbu	 pažymėti,	 jog	 ir	 šalių,	 kuriose	 atliekami	 tokie	 tyrimai,	 skaičius	 padidėjo	
nuo	163	iki	180.

291 „Transparency	 International“	 korupcijos	 suvokimo	 indeksas	 2009.	 http://www.trans-
parency.lt/new/images/ti_ksi_2009.pdf 

292 Plačiau	žr.	www.transparency.lt
293 Žr.	 Lietuvos	 korupcijos	 žemėlapį	 2007.	 http://www.transparency.lt/new/images/

lkz_2007_galutine.pdf;	Lietuvos	korupcijos	žemėlapis	2008.	http://www.transparency.
lt/new/images//lkz2008_prezentacijafinal.pdf;	Muravjovas S.	(sudarytojas).	Korupcijos	
mįslės.	Vilnius:	Transparency	International,	Eugrimas,	2009,	p.	7.	(elektroninė	leidinio	
versija	http://www.transparency.lt/new/images/korupcijos_misles_tils.pdf	).
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su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis

–	 	 korupcija	 įtariamų	 (kaltinamų)	 asmenų	 yra	 beveik	 du	 kartu	 mažiau	
nei	 registruotų	korupcijos	 atvejų.	Tai	 turėtų	 reikšti,	 kad	pusės	 regist-
ruotų	 atvejų	 tyrimas	baigiasi	 dar	 ikiteisminio	 tyrimo	metu;

–	 	 už	 aktyvų	 ar	 pasyvų	 kyšininkavimą	 nuteistų	 asmenų	 2006–2009	 m.	
labai	padaugėjo,	nors	jų	yra	mažiau	nei	įtariamų	(kaltinamų)	asmenų;	
2006	m.	 įvyko	 tam	 tikras	 lūžis	organizuojant	korupcijos	baudžiamąjį	
persekiojimą	–	korupcija	apkaltintų	ir	nuteistų	asmenų	padaugėjo	maž-
daug	7–8	kartus;

–	 	 Lietuvos	kriminalinėje	statistikoje	užfiksuojama	tik	labai	nedidelė	ko-
rupcijos	atvejų	dalis	 (galima	kelti	hipotezę,	 jog	 realiai	per	metus	nu-
tinka	 maždaug	 1,5	 tūkst.	 kartų	 daugiau	 korupcijos	 atvejų,	 nei	 yra	
užregistruojama	(maždaug	tik	0,05	proc.),	o	pagal	latentinės	korupci-
jos	 tyrimus	Lietuvoje	korupcija	 yra	 labai	 paplitusi.

IV.7.	Nusikalstamos	veikos,	 susijusios	
su	narkotinėmis	 ir	psichotropinėmis	medžiagomis

Dr. Gintautas Sakalauskas

Literatūra:	Baudžiamųjų	bylų	nagrinėjimo	ataskaita.	Asmenys	(I	 instancijos	 teismuose)	
(Forma	0202).	Nacionalinės	 teismų	administracijos	statistinė	ataskaita;	Bulotaitė L.	Nar-
kotikų	vartojimo	socialiniai	aspektai.	Knygoje:	Aleknevičienė	J.	 (sudarytoja).	Socialinės	
deviacijų	 problemos.	Vilnius:	 Eugrimas,	 2007,	 p.	 81–120;	Bulotaitė L.	 Priklausomybių	
anatomija.	Vilnius:	Tyto	alba,	2009;	Duomenys	apie	nusikalstamas	veikas	ir	asmenis,	su-
sijusius	su	disponavimu	narkotinėmis	ar	psichotropinėmis	medžiagomis	ir	jų	kontrabanda,	
Lietuvos	Respublikoje	(Forma	NARK-SAV).	Informatikos	ir	ryšių	departamento	prie	Vi-
daus	 reikalų	 ministerijos	 ataskaita;	 European	 Monitoring	 Centre	 for	 Drugs	 and	 Drug	
Addiction;	European	Sourcebook	of	Crime	and	Criminal	Justice	Statistics	2006;	Informa-
tikos	ir	ryšių	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	vidaus	reikalų	ministerijos	statisti-
ka;	Kalėjimų	departamento	 ir	 jam	pavaldžių	 įstaigų	bei	valstybės	 įmonių	2002–2008	m.	
veiklos	pagrindinių	duomenų	ataskaitos;	Lietuvos	Respublikos	administracinių	teisės	pa-
žeidimų	 kodeksas;	 Lietuvos	 Respublikos	 baudžiamasis	 kodeksas;	 Lietuvos	 Respublikos	
sveikatos	apsaugos	ministro	įsakymas	Dėl	narkotinių	medžiagų	nedidelio,	didelio	ir	labai	
didelio	kieko	nustatymo	rekomendacijų;	Narkotikų	kontrolės	departamento	prie	Lietuvos	
Respublikos	 Vyriausybės	 informacija;	 Narkotikų	 kontrolės	 departamento	 prie	 Lietuvos	
Respublikos	Vyriausybės	 leidiniai;	Narkotikų	kontrolės	departamento	prie	Lietuvos	Res-
publikos	Vyriausybės	metinis	 pranešimas	 2009;	Narkotikų	 problema	Europoje.	 2008	m.	

metinė	ataskaita.	Liuksemburgas:	Europos	narkotikų	ir	narkomanijos	stebėsenos	centras,	
2008.	 Narkotikų	 vartojimo	 paplitimas	 Lietuvoje	 2008	 m.;	 Nusikalstamumo	 prevencijos	
Lietuvoje	centro	statistika;	Nusikalstamumo	prevencijos	Lietuvoje	centro	sudaryta	statisti-
nė	lentelė	„Nusikalstamos	veikos,	susijusios	su	disponavimu	narkotinėmis	ar	psichotropi-
nėmis,	nuodingosiomis	ar	stipriai	veikiančiomis	medžiagomis“;	Nuteistųjų	skaičiaus,	sudė-
ties	 (pagal	 padarytą	 nusikaltimą,	 amžių,	 bausmės	 terminą	 ir	 kt.)	 ir	 jų	 kaitos	 suvestinė	
1998–2008	m.	Kalėjimų	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	teisingumo	ministerijos	
Administracijos	reikalų	skyrius;	Pocienė A., Dobrynina M.	Socialinis	demografinis	nuteis-
tųjų	už	nusikalstamas	veikas,	susijusias	su	narkotinėmis	ir	psichotropinėmis	medžiagomis,	
portretas	//	Teisės	problemos,	2010,	Nr.	2,	p.	5–40;	Statistikos	departamento	prie	Lietuvos	
Respublikos	Vyriausybės	statistiniai	duomenys;	Suchtprävention.	Cloppenburg:	Suchtbera-
tungsstelle	Stiftung	Edith	Stein,	1993;	Valstybinio	psichikos	sveikatos	centro	duomenys.

Narkotikų	vartojimas	 ir	kontrolė	Lietuvoje	yra	prieštaringa	 tema,	kurią	ga-
lima	 nagrinėti	 labai	 skirtingais	 aspektais.	 Narkotikų	 problema	 sovietiniais	
laikais	 nebuvo	 tokia	 aktuali	 kaip	 dabar,	 nors	 jos	 mastai	 buvo	 slepiami,	
informacijos	 apie	 tai	 buvo	 labai	 mažai.	 Teoriškai	 narkomanijos	 problema	
neegzistavo.	 Svarbu	 pažymėti,	 jog	 realiai	 narkomanijos	 ir	 su	 narkotikais	
susijusio	 nusikalstamumo	 paplitimas	 sovietinio	 totalitarizmo	 laikais	 išties	
buvo	mažesnis.

Nors	 narkotikų294	 problema	 Lietuvoje	 gvildenama	 įvairiais	 aspektais,	
išsami	 šios	 problemos	 analizė	 –	 vos	 viena	 kita295.	 Kaip	 teigia	 kai	 kurie	
tyrinėtojai,	narkomanija	yra	 ilgesio	 liga	–	vilties,	prasmės,	žmogiškųjų	san-
tykių	ilgesio	padarinys296.	Tam	tikras	santūrumas	yra	būtinas	šios	problemos	
analizei,	nes	 jos	dramatizavimas	ir	nuolatinis	verkšlenimas	dėl	blogėjančios	
padėties	 trukdo	matyti	 esminius	pokyčius	 ir	 tendencijas.	Pagrindinė	 su	nar-
kotikais	 susijusių	 registruotų	 nusikalstamų	 veikų297	 statistika	 pateikta	 18 

294 Šiuo	atveju	turimi	mintyje	„nelegalūs	narkotikai“,	nes	narkotikais	laikomos	ir	legalios	
medžiagos,	pavyzdžiui,	tabakas,	kofeinas,	kai	kurie	medicininiai	preparatai	ir	pan.

295 Išsamią	 analizę	 žr.:	Bulotaitė L.	 Narkotikų	 vartojimo	 socialiniai	 aspektai.	 Knygoje:	
Aleknevičienė	 J.	 (sudarytoja).	 Socialinės	 deviacijų	 problemos.	 Vilnius:	 Eugrimas,	
2007,	 p.	 81–120;	Bulotaitė L.	 Priklausomybių	 anatomija.	 Vilnius:	 Tyto	 alba,	 2009;	
taip	pat	Narkotikų	kontrolės	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	Vyriausybės	lei-
džiamuose	leidiniuose.	http://www.nkd.lt/lt/Informacine-medziaga/ 

296 Suchtprävention.	Cloppenburg:	Suchtberatungsstelle	Stiftung	Edith	Stein,	1993.
297 T.	y.	veikos,	susijusios	su	disponavimu	narkotinėmis	ar	psichotropinėmis,	nuodingo-

mis	ar	stipriai	veikiančiomis	medžiagomis,	taip	pat	jų	kontrabanda.	Pagal	Nusikalsta-
mumo	prevencijos	Lietuvoje	centro	statistiką.	www.nplc.lt.
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lentelėje.	 Tačiau	 prieš	 tai	 svarbu	 aptarti	 kai	 kuriuos	 teisinius	 atsakomybės	
už	neteisėtą	 narkotikų	 apyvartą	 niuansus.

2003	 m.	 gegužės	 1	 d.	 įsigaliojus	 naujajam	 Lietuvos	 Respublikos	 bau-
džiamajam	 kodeksui,	 prasidėjo	 naujas	 narkotikų	 kontrolės	 politikos	 Lietu-
voje	etapas.	Naujasis	Baudžiamasis	kodeksas	XXXVII	skyriuje	„Nusikaltimai	
ir	baudžiamieji	nusižengimai,	susiję	su	disponavimu	narkotinėmis	ar	psicho-
tropinėmis,	nuodingosiomis	ar	stipriai	veikiančiomis	medžiagomis“,	kuriame	
yra	11	straipsnių,	numato	baudžiamąją	atsakomybę	už	įvairias	nusikalstamas	
veikas,	 susijusias	 su	narkotikais.	Baudžiamoji	atsakomybė	diferencijuojama	
atsižvelgiant	 į	 tikslo	platinti	buvimą	 (260	str.	1,	2	d.,	 sankcija	 iki	10	metų)	
ar	 nebuvimą	 (259	 str.	 1	 d.,	 sankcija	 iki	 2	metų),	 taip	 pat	 į	 kiekį	 (už	 nedi-
delio	kiekio	 turėjimą	be	 tikslo	platinti	didžiausia	bausmė	–	areštas	 (259	str.	
2	 d.),	 už	 labai	 didelio	 kiekio	 turėjimą	 ar	 pardavimą	 –	 15	metų	 laisvės	 atė-
mimo	(260	str.	3	d.).	Be	to,	numatyta	baudžiamoji	atsakomybė	už	narkotinių	
priemonių	 platinimą	 nepilnamečiams	 (261	 str.,	 sankcija	 iki	 12	metų),	 joms	
gaminti	skirtų	įrenginių	gaminimą	(262	str.,	sankcija	iki	4	metų),	narkotinių	
priemonių	vagystę,	prievartavimą	arba	kitokį	neteisėtą	užvaldymą	(263	str.,	
sankcija	 iki	15	metų),	 lenkimą	vartoti	narkotines	priemones	 (264	str.,	 sank-
cija	 iki	 10	metų),	 neteisėtą	 aguonų	 ar	 kanapių	 auginimą	 (265	 str.,	 sankcija	
iki	 5	 metų)	 ir	 kt.	 Baudžiamojo	 kodekso	 XXXI	 skyriuje	 „Nusikaltimai	 ir	
baudžiamieji	 nusižengimai	 ekonomikai	 ir	 verslo	 tvarkai“	 199	 str.	 2	 d.	 nu-
matyta	 baudžiamoji	 atsakomybė	 už	 narkotinių	 ar	 psichotropinių	 medžiagų	
bei	jų	pirmtakų	(prekursorių)	kontrabandą,	numatyta	sankcija	–	nuo	trejų	iki	
dešimties	metų	 laisvės	atėmimo.	Už	šią	nusikalstamą	veiką	atsako	 ir	 juridi-
nis	 asmuo.

Pagal	 šiuo	metu	 galiojančio	 BK	 259	 str.	 3	 d.	 „asmuo, kuris savo noru 
kreipėsi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl medicinos pagalbos ar kreipėsi į 
valstybės instituciją norėdamas atiduoti neteisėtai pasigamintas, įgytas, lai-
kytas be tikslo platinti narkotines ar psichotropines medžiagas, atleidžiamas 
nuo baudžiamosios atsakomybės už vartotų ar atiduotų narkotinių ar psi-
chotropinių medžiagų gaminimą, įgijimą ir laikymą“.

Lietuvos	 Respublikos	 sveikatos	 apsaugos	 ministro	 įsakymas298	 nustato,	
koks	 narkotinių	 ir	 psichotropinių	 medžiagų	 kiekis	 laikytinas	 nedideliu,	 di-

298 Lietuvos	Respublikos	sveikatos	apsaugos	ministro	2003	m.	balandžio	23	d.	įsakymas	
Dėl	narkotinių	medžiagų	nedidelio,	didelio	ir	labai	didelio	kiekio	nustatymo	rekomen-
dacijų	Nr.	V–239	//	Valstybės	žinios,	2003,	Nr.	41–1899	(su	vėlesniais	pakeitimais	ir	
papildymais).

deliu	 ir	 labai	 dideliu.	 Nors	 tai	 tik	 rekomendacinio	 pobūdžio	 dokumentas,	
kiek	mums	žinoma,	praktikoje	juo	be	išimties	vadovaujamasi.	Toliau	pateik-
toje	 16 lentelėje	 pateikiami	 kai	 kurių	 labiausiai	 paplitusių	 narkotinių	 prie-
monių	kiekiai.

16 lentelė. Narkotinių	ir	psichotropinių	medžiagų	nedidelio,	didelio	ir	labai	
didelio	kiekio	nustatymo	rekomendacijų	 ištrauka
I	SĄRAŠAS.	NARKOTINĖS	IR	PSICHOTROPINĖS	MEDŽIAGOS,	
DRAUDŽIAMOS	VARTOTI	MEDICINOS	TIKSLAMS
Eil.
Nr.

Medžiagos	pavadinimas Nedidelis 
kiekis	(ne	
daugiau 
kaip)

Didelis 
kiekis 

(daugiau	
kaip)

Labai 
didelis 
kiekis 

(daugiau	
kaip)

1. Aguonos	ir	jų	dalys	(išskyrus	sėklas)	 100	g 10	kg 50	kg
2. Aguonų	ir	jų	dalių	(išskyrus	sėklas)	

ekstraktas
1	l 100	l 500	l

3. Aguonų	ir	jų	dalių	(išskyrus	sėklas)	
koncentratas	

0,6	g 60	g 300	g

4. Heroinas	(Heroin) 0,02	g 2	g 10	g
5. Kanapės	(ir	jų	dalys)	 5	g 500	g 2	500	g
6. Kanapių	aliejus	 0,05	g 5	g 25	g
7. Kanapių	derva	 0,25	g 25	g 125	g
8. Kanapių	ekstraktai	ir	tinktūros 1	l 100	l 500	l
9. Kokamedžio	lapai	(Coca	leaf) 100	g 10	kg 50	kg
10. Kokamedžio	pasta	(Coca	paste) 0,4	g 40	g 200	g
11. Lizergidas	(+)-Lysergide,	LSD,	LSD-25) 0,0005	g 0,05	g 0,25	g
12. Opijus	(sutirštintos	aguonų	sultys,	gautos	

bet	kokiu	būdu)
1	g 100	g 500	g

13. Amfetaminas	(Amfetamine) 0,2	g 20	g 100	g
14. Metamfetaminas	(Metamfetamine) 0,2	g 20	g 100	g
15. Metamfetamino	racematas	

(Metamfetamine	racemate)	
0,2	g 20	g 100	g

II	SĄRAŠAS.	NARKOTINĖS	IR	PSICHOTROPINĖS	MEDŽIAGOS,	
LEIDŽIAMOS	VARTOTI	MEDICINOS	TIKSLAMS
16. Kokainas	(Cocaine) 0,2	g 20	g 100	g
17. Metadonas	(Methadone) 0,2	g 1	g 6	g
18. Morfinas	(Morphine) 0,2	g 2	g 6	g
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Narkotikų	vartojimas,	taip	pat	įgijimas	ar	laikymas	nedideliais kiekiais299 
be	tikslo	parduoti	ar	kitaip	platinti	Lietuvoje	baudžiamas	(ir)	administracine	
tvarka	(pagal	Lietuvos	Respublikos	administracinių	teisės	pažeidimų	kodek-
so300	 44	 str.;	 numatyta	 sankcija	 –	 bauda	 iki	 1	 000	 litų	 arba	 areštas	 iki	 30	
parų)	 (žr. 17 lentelę).

17 lentelė. Administraciniai	teisės	pažeidimai,	susiję	su	narkotinėmis	ir	psi-
chotropinėmis	priemonėmis301

2006 2007 2008
1.	 Neteisėtas	narkotinių	ar	psichotropinių	medžiagų	

įgijimas	ar	laikymas	nedideliais	kiekiais	be	tikslo	
parduoti	ar	kitaip	platinti	(LR	ATPK	44	str.	1	d.)

207 144 101

2.		 Narkotinių	ar	psichotropinių	medžiagų	vartojimas	
	 be	gydytojo	paskyrimo	(LR	ATPK	44	str.	2	d.) 2 194 1 661 1 098

3.		 1-oje	ir	2-oje	eilutėje	minimos	veikos,	kai	jas	
padaro	14–16	metų	nepilnamečiai	(už	tai	atsako	jų	
tėvai)

10 32 13

4.		 Neteisėtas	opijinių	aguonų,	kanapių	ar	
kokamedžių	auginimas	(LR	ATPK	1072	str.) 632 563 746

Iš	viso 3 043 2 400 1	958

Administracinė	 atsakomybė	 kyla	 nuo	 16	metų.	 Jeigu	 nedidelius	 narko-
tinių	ar	psichotropinių	medžiagų	kiekius	 įgyja	arba	 laiko	be	 tikslo	parduo-
ti	 ar	 kitaip	 platinti	 nepilnamečiai	 nuo	 14	 iki	 16	 metų,	 taip	 pat	 jeigu	 jie	

299 Pažymėtina,	 jog	 ši	 nuostata	 nėra	 suderinta	 su	 Lietuvos	 Respublikos	 baudžiamuoju	
kodeksu,	 kuriame	 taip	 pat	 numatoma	 baudžiamoji	 atsakomybė	 už	 nedidelio	 kiekio	
narkotikų	 turėjimą.	 2009	m.	 Teisės	 institute	 buvo	 atliekamas	 atskiras	 narkomanijos	
paplitimo	ir	baudžiamojo	persekiojimo	už	veikas,	susijusias	su	nelegaliais	narkotikais,	
tyrimas,	todėl	šiame	skyriuje	plačiau	ši	tema	nenagrinėjama.	Taip	pat	žr.:	Pocienė A., 
Dobrynina M.	Socialinis	demografinis	nuteistųjų	už	nusikalstamas	veikas,	 susijusias	
su	narkotinėmis	ir	psichotropinėmis	medžiagomis,	portretas	//	Teisės	problemos,	2010,	
Nr.	2,	p.	5–40.

300 Lietuvos	Respublikos	 administracinių	 teisės	 pažeidimų	kodeksas,	 priimtas	 1984	m.	
gruo	džio	13	d.	//	Valstybės	žinios,	1985,	Nr.	1–1	(su	vėlesniais	pakeitimais	ir	papil-
dymais).

301 Narkotikų	 kontrolės	 departamento	 prie	 Lietuvos	 Respublikos	 Vyriausybės	 metinis	
pranešimas	 2009,	 p.	 148.	 http://www.nkd.lt/bylos/dokumentai/leidiniai/2009-prane-
simai/NKD_metinis-2009web.pdf

vartoja	 narkotines	 ar	 psichotropines	 medžiagas	 be	 gydytojo	 paskyrimo,	
administracine	 tvarka	 baudžiami	 jų	 tėvai	 arba	 globėjai	 (rūpintojai)	 bauda	
iki	500	 litų.	 Jeigu	asmuo	savanoriškai	 atiduoda	 turėtą	narkotinę	ar	psicho-
tropinę	medžiagą,	 kurios	nedidelį	 kiekį	 jis	 laikė	 ar	 įgijo	be	 tikslo	parduoti	
ir	 jeigu	 savanoriškai	 kreipiasi	 į	 medicinos	 įstaigą,	 kad	 jam	 būtų	 suteikta	
medicinos	 pagalba,	 reikalinga	 dėl	 narkotinių	 ar	 psichotropinių	 medžiagų	
vartojimo	 be	 gydytojo	 paskyrimo,	 jis	 atleidžiamas	 nuo	 administracinės	 at-
sakomybės	 už	 šiuos	 veiksmus.

Per	 pastaruosius	 20	 metų	 Lietuvoje	 nusikalstamų	 veikų,	 susijusių	 su	
narkotikais	 (t.	 y.	 neteisėtu	 disponavimu	 jais),	 absoliutus	 skaičius	 padidėjo	
nuo	 76	 iki	 2	 189	 (žr.	 18 lentelę),	 t.	 y.	 beveik	 30	 kartų.	 Šių	 nusikalstamų	
veikų	 skaičius	100	000	gyventojų	padidėjo	nuo	2	 iki	65,	o	dalis	 tarp	visų	
užregistruotų	veikų	–	nuo	0,2	iki	2,6	proc.	Informacijos	trūkumas,	viešumas	
ir	akivaizdžiai	didėjantis	šios	problemos	mastas	kelia	prieštaringus	vertinimus	
bei	 reakcijas,	 be	 aiškios	 politikos	 bei	 strategijos	 –	 poreikį	 nuolat	 griežtinti	
baudžiamąsias	sankcijas,	poreikį	smerkti,	poreikį	gydyti,	poreikį	kurti	 (bent	
jau	kokias	nors)	visuomenės	informavimo	ir	švietimo	programas,	kurių	efek-
tyvumas	dažniausiai	moksliškai	 netiriamas.

Be	šių	nusikalstamų	veikų,	kurių	dalykas	yra	narkotinės	ar	psichotropinės	
priemonės,	Lietuvoje	 renkama	 ir	 dar	 dviejų	 nusikalstamų	veikų	grupių,	 su-
sijusių	su	narkotinių	priemonių	vartojimu,	statistika.	Tai	–	asmenys,	įtariami	
(kaltinami)	 padarę	 nusikalstamas	 veikas	būdami	 apsvaigę	nuo	narkotinių	
ar	psichotropinių	priemonių,	bei	nusikalstamos	veikos,	kurias	padarę	įta-
riami	 (kaltinami)	 asmenys,	 vartojantys	 narkotines	 ar	 psichotropines	
priemones.

Įtariamų	(kaltinamų)	padariusių	nusikalstamas	veikas	asmenų,	nustatytų,	
kad	veiką	padarė	būdami	apsvaigę	nuo	narkotinių	priemonių,	dalis	per	pas-
taruosius	15	metų	svyravo	nuo	0,4	proc.	 iki	0,8	proc.	Nors	absoliutūs	skai-
čiai	nėra	dideli	(2009	m.	–	192	asmenys,	žr.	19 lentelę),	 tačiau	per	18	metų	
šis	 skaičius	 padidėjo	beveik	15	kartų.

Tas	 pats	 pasakytina	 ir	 apie	 veikas,	 kurias	 padarę	 įtariami	 (kaltinami)	
narkotines	 ar	 psichotropines	 priemones	 vartojantys asmenys.	 Tokių	 veikų	
1990–2009	m.	padaugėjo	daugiau	nei	15	kartų	 (nuo	30	 iki	 500).	Asmenys,	
įtariami	 (kaltinami)	 padarę	nusikalstamas	veikas	būdami	apsvaigę	nuo	al-
koholio,	Lietuvoje	pastaruosius	5	metus	 sudaro	apie	25	proc.	visų	 įtariamų	
(kaltinamų)	 asmenų.
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18 lentelė. Su	neteisėtu	disponavimu	narkotikais	susijusios	registruotos	nu-
sikalstamos	veikos	Lietuvoje	1990–2009	m.302 303

Metai Registruotos 
veikos,	 susi-
jusios su nar-
kotikais303

Šių	veikų	
skaičius	  
100 000 
gyventojų

Šių	veikų	da-	
	lis	 tarp	visų	
registruotų	
veikų	proc.

Ištirta	veikų,	
susijusių	 su	
narkotikais,	
proc.

Nusta-
tyta 
įtaria-
mųjų

Nuteista	už	
veikas,	 susi-
jusias su 
narkotikais*

1990 76 2,1 0,2 73,4 ... ...
1991 121 3,3 0,3 67 ... ...
1992 239 6,5 0,4 85,3 ... ...
1993 302 8,2 0,5 79,3 ... ...
1994 334 9,1 0,6 88,6 ... ...
1995 395 10,9 0,6 82,6 ... ...
1996 511 14,2 0,8 89,8 397 ...
1997 630 17,6 0,8 86,2 452 ...
1998 620 17,5 0,8 84 422 357
1999 696 19,7 0,9 82,3 442 395
2000 926 26,5 1,1 88,1 558 515
2001 1 039 29,8 1,3 88,3 699 662
2002 937 27 1,3 84,7 575 603
2003 1	027 29,8 1,2 76,1 580 537
2004 1 551 45 1,7 72,9 869 834
2005 1	816 53 2 79,2 1 010 909
2006 1	673 49 2 80,7 1 042 970
2007 1	732 50,9 2,3 81,2 1 113 1 023
2008 1	837 54,2 2,3 81,2 1 226 1 126
2009 2	189 65,4 2,6 84,8 1 512 1 322

*	Be	narkotinių	ar	psichotropinių	priemonių	kontrabandos

302 Lentelė	sudaryta	pagal	Nusikalstamumo	prevencijos	Lietuvoje	centro	sudarytą	lentelę	
Nusikalstamos	 veikos,	 susijusios	 su	 disponavimu	 narkotinėmis	 ar	 psichotropinėmis,	
nuodingosiomis	 ar	 stipriai	 veikiančiomis	 medžiagomis.	 http://www.nplc.lt/stat/nus/
nus5.htm;	taip	pat	Duomenys	apie	nusikalstamas	veikas	ir	asmenis,	susijusius	su	dis-
ponavimu	narkotinėmis	ar	psichotropinėmis	medžiagomis	ir	jų	kontrabanda	Lietuvos	
Respublikoje	 (Forma	NARK-SAV).	 Informatikos	 ir	 ryšių	 departamento	 prie	Vidaus	
reikalų	 ministerijos	 ataskaita.	 http://www.nplc.lt/stat/atas/ird/nark/nark.htm;	 taip	 pat	
Baudžiamųjų	 bylų	 nagrinėjimo	 ataskaita.	Asmenys	 (I	 instancijos	 teismuose)	 (Forma	
0202).	Nacionalinės	teismų	administracijos	statistinė	ataskaita.

303 Atkreiptinas	dėmesys	į	tai,	jog	šie	skaičiai	kai	kuriais	metais	nesutampa	Informatikos	
ir	ryšių	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	vidaus	reikalų	ministerijos	parengto-
se	 statistikos	 apibendrinimuose,	 statistikos	 lentelėse	 ir	 Narkotikų	 kontrolės	 departa-
mento	prie	Lietuvos	Respublikos	Vyriausybės	leidžiamuose	leidiniuose.	Čia	pateikia-
mi	skaičiai	pagal	statistinę	ataskaitą	Duomenys	apie	nusikalstamas	veikas	ir	asmenis,	
susijusius	 su	disponavimu	narkotinėmis	ar	psichotropinėmis	medžiagomis	 ir	 jų	kon-
trabanda	(Forma_NARK-SAV).

19 lentelė. Su	 narkotikais	 susijęs	 registruotas	 nusikalstamumas	 Lietuvoje	
1990–2009	m.304

Metai Išaiškinti	nusikalstamas	veikas	padarę	 įtariami	
(kaltinami)	 asmenys,	 veiką	padarę	būdami

Veikos,	kurias	padarę	
įtariami	 (kaltinami)	
asmenys,	 vartojantys	
narkotines ar psicho-
tropines priemones

Apsvaigę	nuo	
narkotinių	prie-
monių	 (absoliu-
tūs	 skaičiai)

Apsvaigę	nuo	alkoholio
Absoliutūs	
skaičiai

Proc.	 tarp	visų	
įtariamų	 (kaltina-
mų)	asmenų

1990 13 4	764 37,9 30
1991 26 5	284 39,8 44
1992 70 6	760 35,9 159
1993 53 7	642 37,4 169
1994 82 8	121 38,1 235
1995 94 7	792 33,9 215
1996 82 7	316 32,9 382
1997 91 7	468 29,2 502
1998 91 7	003 27,6 881
1999 105 6 466 25,7 735
2000 121 7	047 28,1 894
2001 153 8	210 30,8 1 266
2002 156 8	644 33,6 648
2003 144 6	834 28,8 ...
2004 192 6	842 24,5 608
2005 144 6 360 24,4 659
2006 156 6 252 25,2 552
2007 175 5	658 24,9 539
2008 191 5	358 23 500
2009 192 5 514 22,9 ...

Narkotikų	kontrolės	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	Vyriausybės	
duomenimis305,	 2008	 m.	 pakartotinai	 atlikto	 reprezentatyvaus	 15–64	 m.	
Lietuvos	gyventojų	 tyrimo	duomenimis,	bent	vieną	narkotiką	bent	kartą	

304 Pagal	Nusikalstamumo	prevencijos	Lietuvoje	centro	statistiką;	žr.	www.nplc.lt,	Statis-
tikos	 departamento	 prie	 Lietuvos	 Respublikos	 Vyriausybės	 duomenis	 ir	 Narkotikų	
kontrolės	 departamento	 prie	 Lietuvos	 Respublikos	 Vyriausybės	 metinį	 pranešimą	
2009,	p.	158–159.	http://www.nkd.lt/bylos/dokumentai/leidiniai/2009-pranesimai/NKD_	
metinis-2009web.pdf 

305 Narkotikų	 vartojimo	 paplitimas	 Lietuvoje	 2008	 m.	 http://www.nkd.lt/lt/statistika/#	
Narkotikų%20paplitimas
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gyvenime	 yra	 bandę	 12,5	 proc.,	bent	 kartą	 per	 pastaruosius	 12	mėn.	 –	
6,2	proc.,	 bent	 kartą	 per	 pastarąsias	 30	 dienų	 –	 1,5	 proc.	 gyventojų.

Narkotikus	bent	kartą	gyvenime	nurodė	vartoję	daugiau	vyrų	(16,4	proc.)	
nei	moterų	(9,2	proc.),	 jaunesnių	(15–34	metų	amžiaus)	nei	vyresnių	(35–64	
metų	 amžiaus)	 respondentų	–	 atitinkamai	 22,1	proc.	 ir	 4,7	proc.	Labiausiai	
šalyje	tarp	narkotinių	ir	psichotropinių	medžiagų	yra	paplitęs	kanapių	varto-
jimas:	bent	kartą	gyvenime	kanapes	yra	vartoję	11,9	proc.,	per	pastaruosius	
12	mėnesių	–	5,6	proc.,	per	pastarąsias	30	dienų	–	1,2	proc.	Lietuvos	gyven-
tojų.	 2004	m.	 apklausos	 duomenimis,	 7,6	 proc.	Lietuvos	 gyventojų	 (15–64	
amžiaus)	 prisipažino	bent	 kartą	 vartoję	 kanapes	 (plg.:	 –	 Italijoje	 22,4	proc.	
(2003),	Ispanijoje	–	20	proc.	(2003),	Vokietijoje	–	24,5	proc.	(2003),	Kipre	–	
19,8	 proc.	 (2004),	 Portugalijoje	 –	 7,6	 proc.	 (2001),	Vengrijoje	 –	 5,7	 proc.	
(2001),	ES	vidurkis	–	15,5	proc.).306	Kanapės	yra	dažniausiai	vartojamas	ne-
legalus	narkotikas	Europoje.	Iš	šių	duomenų	galima	spręsti,	kad,	palyginti	su	
kitomis	Europos	šalimis,	Lietuvoje	nelegalių	narkotikų	vartojama	mažiau.

Valstybinio	psichikos	sveikatos	centro	duomenimis,	2010	m.	sausio	1	d.	
asmens	 sveikatos	 priežiūros	 įstaigose	 dėl	 psichikos	 ir	 elgesio	 sutrikimų	
vartojant	 narkotines	 ir	 psichotropines	medžiagas	 iš	 viso	 buvo	 užregis-
truoti 5 954 asmenys	 (žr. 27 pav.).

Palyginę	 narkotikais	 susijusio	 nusikalstamumo	 statistiką	 su	 narkotikų	
vartojimo	statistika,	galėsime	bent	apytikriai	įsivaizduoti	latentiškumo	mas-
tą.	Pastaraisiais	metais	nelegalius	narkotikus	teigia	vartoję	maždaug	6	proc.	
15–64	metų	amžiaus	Lietuvos	gyventojų.	Per	metus	tai	sudaro	maždaug	140 
000	 asmenų,	 kurie	 teoriškai	 galėtų	 būti	 baudžiami	 už	 neteisėtą	 narkotikų	
įsigijimą,	o	jų	pardavėjai	–	už	platinimą.	Sudėję	visas	registruotas	nusikals-
tamas	veikas	 ir	administracinės	 teisės	pažeidimus,	susijusius	su	narkotikais,	
turėsime	maždaug	 tik	4	000	asmenų,	 t.	 y.	35	kartus	mažiau.	Vien	Psichi-
kos	 sveikatos	 centro	 registre	 dėl	 psichikos	 ir	 elgesio	 sutrikimų	 pavartojus	
narkotinių	 ir	 psichotropinių	medžiagų	 esantys	 beveik	 6	 000	 asmenų	 iki	 to,	
kol	kreipėsi	medicininės	pagalbos,	 tikėtinai	 ilgą	 laiką	narkotines	priemones	
vartojo	kasdien	 (turėjo	 jų	kasdien	 įsigyti	 ir	kas	nors	 (kasdien)	 jiems	 jų	par-
duodavo).	Taigi,	palyginus	registruoto	nusikalstamumo	statistiką	su	narkoti-
kų	 vartojimo	 tyrimų	 duomenimis,	 galima	manyti,	 jog	 statistikoje	 atsispindi	
tik	maždaug	2–3	proc.	visų	realiai	per	metus	padaromų	nusikalstamų	veikų,	
susijusių	 su	narkotikais.

306 Narkotikų	kontrolės	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	Vyriausybės	informaci-
ja.	http://www.nkd.lt/files/statistika/Statistika_narkomanijos_paplitimas_2006(2).doc 

27 pav. Asmenų,	sergančių	priklausomybe	nuo	narkotinių	medžiagų,	skaičius	
Lietuvoje	2000–2009	m.	 (metų	pabaigoje,	 absoliutūs	 skaičiai)307

Už	nusikalstamas	veikas,	susijusias	su	narkotikais,	skirtų	bausmių	struk-
tūra	pavaizduota	20 lentelėje.	Atkreiptinas	dėmesys	 į	 tai,	kad	laisvės	atėmi-
mo	 bausmės	 vykdymas	 tam	 tikrais	 atvejais	 gali	 būti	 atidedamas,	 tačiau	 iš	
oficialių	 statistikos	 duomenų	 neįmanoma	 nustatyti,	 kokia	 laisvės	 atėmimo	
bausmių	 dalis	 nebuvo	 vykdoma	 (t.	 y.	 jos	 vykdymas	 buvo	 atidėtas).	 2003–
2004	 m.	 buvo	 galima	 atidėti	 ir	 arešto	 bausmės	 vykdymą.	 Iš	 20 lentelėje 
pateiktų	 duomenų,	 rodančių,	 kiek	 asmenų	 atvyko	 atlikti	 laisvės	 atėmimo	
bausmės	 į	 įkalinimo	 įstaigas,	galima	 spėti,	 jog	 šios	bausmės	vykdymas	ati-
dedamas	maždaug	pusei	 asmenų.

21 lentelėje	 pateikti	 teismo	 paskirtos ir realiai atliktos terminuotos 
laisvės	 atėmimo	 bausmės	 trukmė	 už	 nusikalstamas	 veikas,	 susijusias	 su	
neteisėtu	disponavimu	narkotikais.308

307 Valstybinio	psichikos	sveikatos	centro	duomenys.	http://www.vpsc.lt/IMAGES/prikl_
statistika/nark.gif 

308 Nuteistųjų	skaičiaus,	sudėties	(pagal	padarytą	nusikaltimą,	amžių,	bausmės	terminą	ir	
kt.)	ir	jų	kaitos	suvestinė	1998–2009	m.	Kalėjimų	departamento	prie	Lietuvos	Respu-
blikos	teisingumo	ministerijos	Administracijos	reikalų	skyrius.	Pažymėtina,	jog	tai	yra	
Kalėjimų	departamento	surinkta	statistika,	 taigi	čia	 įskaičiuoti	 tik	 tie	asmenys,	kurie	
buvo	 nuteisti	 realia	 laisvės	 atėmimo	 bausme	 ir	 įkalinti.	 Šioje	 lentelėje	 nenurodytos	
kitos	bausmės,	įskaitant	areštą	(taip	pat	jų	vykdymo	atidėjimas),	kuriomis	kaltininkai	
taip	pat	galėjo	būti	nubausti	už	šias	nusikalstamas	veikas.	Svarbu	ir	tai,	kad	ši	realiai	
atliktos	bausmės	 trukmė	skaičiuojama	 tik	pagal	 iš	 įkalinimo	 įstaigų	paleistų	asmenų	
atliktos	 bausmės	 trukmę.	Taip	 pat	 atkreiptinas	 dėmesys	 į	 tai,	 jog	 tam	 tikri	 pokyčiai	
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20 lentelė. Asmenims,	 2003–2008	m.	 nuteistiems	 už	 neteisėtą	 disponavimą	
narkotinėmis	arba	psichotropinėmis	priemonėmis,	 skirtos	bausmės309

Metai
Bausmės

2003–2004 2005 2006 2007 2008

Viešieji	darbai 85 18 27 18 23
Bauda 324 337 394 396 61
Laisvės	
apribojimas 78 35 40 66 492

Areštas 345 345 133 110 171
Laisvės	atėmimas 579 203 458 462 390
Iš	viso:* 1 411 938 1 052 1 052 1	137
*	Šioje	eilutėje	pateikti	skaičiai	skiriasi	nuo	18 lentelės	paskutinėje	eilutėje	pateiktų	skaičių,	
nes	18 lentelėje	pateiktas	nuteistų	asmenų	skaičius,	o	 šioje	–	paskirtų	bausmių	skaičius.	
Tam	tikrais	nusikalstamų	veikų	sutapties	atvejais	vienam	asmeniui	gali	būti	paskirtos	kelios	
bausmės.

21 lentelė. Vidutinė	 teismo	 paskirtos	 ir	 realiai	 atliktos	 terminuotos	 laisvės	
atėmimo	bausmės	trukmė	Lietuvoje	1998–2009	m.	už	atskiras	nusikalstamas	
veikas	 (pagal	duomenis	kiekvienų	metų	pabaigoje)310

Bausmės	
trukmė

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

metai/mėnesiai
Su nar-
kotikais 
susijusios 
nusikalsta-
mos veikos

Paskirta 3/9 3/9 4/2 4/4 4/10 4/10 4/8 4/11 4/8 4/8 5/2 6/0

Atlikta 1/10 2/0 1/6 1/6 1/5 1/5 2/1 2/1 2/2 2/0 1/9 2/3

galimi	ir	dėl	besikeičiančio	nusikalstamų	veikų	sunkumo,	sankcijų	pakeitimų,	kuriems	
nustatyti	 būtina	 išsami	 ir	 plati	 bylų	 analizė.	Vis	 dėlto	 šis	 veiksnys	 analizuojamuoju	
aspektu	nėra	itin	svarbus.	Mat	tik	norėta	parodyti,	kokios	trukmės	terminuotas	laisvės	
atėmimo	bausmes	nuteistieji	atlieka	už	(subendrintas)	atskiras	nusikalstamas	veikas	ir	
atkreipti	dėmesį	į	šios	trukmės	dinamiką,	taip	pat	teismo	paskirtos	ir	realiai	atliekamos	
bausmės	trukmės	skirtumą.

309 Narkotikų	kontrolės	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	Vyriausybės	metinis	pra-
nešimas	2009,	p.	161.	http://www.nkd.lt/bylos/dokumentai/leidiniai/2009-pranesimai/
NKD_metinis-2009web.pdf 

310 Nuteistųjų	skaičiaus,	sudėties	(pagal	padarytą	nusikaltimą,	amžių,	bausmės	terminą	ir	
kt.)	ir	jų	kaitos	suvestinė	1998–2009	m.	Kalėjimų	departamento	prie	Lietuvos	Respub-
likos	teisingumo	ministerijos	Administracijos	reikalų	skyrius.

22 lentelė. Nuteistųjų	 realia	 laisvės	atėmimo	bausme	 ir	 areštu	už	nusikals-
tamas	veikas,	susijusias	su	narkotikais,	dalis	 tarp	visų	 įkalintųjų	Lietuvoje	
1998–2009	m.311

1998 1999 2000 2001 2002 2003* 2004* 2005* 2006* 2007* 2008* 2009*

Įkalintų-
jų	iš	viso 
(metų	pa-
baigoje)

11	983 12 205 7	601 9	755 9 414 6	701 6	841 7	010 7	082 6 911 7	022 7	447

Iš	jų:	už	
veikas,	
susijusias	
su	narkoti-
kais	(metų	
pabaigoje),	
proc.

149 249 187 306 353 296 299 317 372 452 518 650

1,2 2,0 2,5 3,1 3,8 4,4 4,4 4,5 5,3 6,5 7,4 8,7
Atvyko	
naujų	nu-
teistųjų	už	
šias	veikas	
per	metus

151 123 248 252 270 258 322 314 328 337 361 423

*	Kartu	su	arešto	bausme.

21 lentelėje	matyti,	kad	pastaraisiais	metais	už	šias	veikas	paskirtos	laisvės	
atėmimo	bausmės	vidurkis	siekia	beveik	5	metus,	o	realiai	atliktos	–	truputį	
daugiau	nei	2	metus.	Per	pastaruosius	10	metų	ir	paskirtos,	ir	realiai	atliktos	
laisvės	atėmimo	bausmės	trukmė	už	aptariamas	nusikalstamas	veikas	padidėjo.

22 lentelėje	pateikti	duomenys	apie	asmenis,	 įkalintus	už	nusikalstamas	
veikas,	 susijusias	 su	 narkotikais.	 Šioje	 lentelėje	matyti,	 kad	 tokių	 asmenų	
dalis	Lietuvoje	per	12	metų	nuo	1,2	proc.	 (1998	m.)	padidėjo	 iki	8,7	proc.																							
(2009	m.),	 absoliučiais	 skaičiais	 kalinčiųjų	konkrečią	 dieną	metų	pabaigo-
je	 –	 nuo	 149	 iki	 650.

Kalėjimų	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	teisingumo	ministerijos	
duomenimis,	2008	m.	 laisvės	atėmimo	vietose	iš	8	000	nuteistųjų	priklauso-
mais	 nuo	 narkotinių	 ar	 psichotropinių	 medžiagų	 buvo	 laikomi	 20,1	 proc.	
nuteistųjų	 (1	604	asmenys,	 žr.	28 pav.).312

311 Ten	pat.
312 Narkotikų	kontrolės	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	Vyriausybės	metinis	pra-

nešimas	2009,	p.	176.	http://www.nkd.lt/bylos/dokumentai/leidiniai/2009-pranesimai/
NKD_metinis-2009web.pdf 



IV. Atskirų nusikalstamų veikų rūšių registruoti ir latentiškumo rodikliai164

Gintautas Sakalauskas Gintautas Sakalauskas

165
IV.7. Nusikalstamos veikos, susijusios 

su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis

2008	m.	padaugėjo	suimtų	ir	nuteistų	asmenų,	pirmą	kartą	registruotų	
dėl	psichikos	ir	elgesio	sutrikimų	vartojant	narkotines	ir	psichotropines	
medžiagas:	2008	m.	–	641,	2007	m.	–	520,	2006	m.	–	821.	Iš	duomenų	ana-
lizės	matyti,	kad	narkotinių	 ir	psichotropinių	medžiagų	visos	 įkalintos	mo-
terys	 suvartoja	 1,6	 karto	 daugiau	 nei	 įkalinti	 vyrai:	 2008	m.	 atitinkamai	 –	
31,6	proc.	ir	19,5	proc.	(2007	m.	–	32,9	proc.	ir	17	proc.,	2006	m.	–	28,4	proc.	
ir	17,8	proc.).	Statistikos	duomenimis,	2008	m.,	kaip	 ir	ankstesniais	metais,	
dauguma,	49,5	proc.	(2007	m.	–	56	proc.,	2006	m.	–	48,4	proc.),	vartojusių	
narkotines	 ir	 psichotropines	medžiagas	 asmenų	yra	 jauni	 –	25–34	metų	 as-
menys,	 o	 apie	 75	 proc.	 nuteistųjų	 vartojo	 švirkščiamuosius	 narkotikus.313 
Taigi	laisvės	atėmimo	vietose	yra	didelis	pavojus	plisti	tokioms	infekcinėms	
ligoms	kaip	ŽIV	infekcija,	hepatitas.

Lietuvos	 laisvės	 atėmimo	 vietose	 netaikomos	 tokios	 žalos	 mažinimo	
priemonės	kaip	adatų	ir	švirkštų	keitimas	ar	pakaitinis	gydymas.	Narkoma-
nijos	 prevencija	Lietuvos	 įkalinimo	 įstaigose	 apsiriboja	vien	 tik	 šviečiamo-
jo	 pobūdžio	 priemonėmis,	 informacijos	 apie	 narkomanijos	 žalą	 teikimu	bei	
socialinėmis	 ir	 psichologinėmis	 konsultacijomis.	 Nuteistieji,	 besirengiantys	
išeiti	 iš	 įkalinimo	 įstaigų,	 informuojami,	 kur	 galėtų	 kreiptis	 dėl	 gydymo	 ir	
reabilitacijos	 nuo	priklausomybės	 ligų.

Tyrimų	 duomenys	 rodo,	 kad	 laisvės	 atėmimo	 vietose	 laikomi	 asmenys	
2008	m.	(kaip	ir	ankstesniais	metais)	palyginti	retai	vartojo	kokainą	–	0,1	proc.	
ir	haliucinogenus	–	0,2	proc.,	bet	kur	kas	didesnė	dalis	vartojo	stimuliatorius	
(amfetaminą,	 ekstazį)	 –	 8,2	 proc.,	 kelias	 narkotines	 ar	 psichotropines	 me-
džiagas	–	44,7	proc.	 ir	 opioidus	–	40,8	proc.314

2009	m.	Kalėjimų	departamentui	prie	Lietuvos	Respublikos	teisingumo	
ministerijos	pavaldžiose	laisvės	atėmimo	vietose,	Informatikos	ir	ryšių	de-
partamento	prie	Lietuvos	Respublikos	vidaus	reikalų	ministerijos	duomeni-
mis,	užregistruotos	123	nusikalstamos	veikos,	susijusios	su	neteisėtu	dispo-
navimu	narkotinėmis	ir	psichotropinėmis	medžiagomis.	Tai	sudaro	64	proc.	
visų	laisvės	atėmimo	vietose	užregistruotų	nuskalstamų	veikų	(žr.	23 lente-
lę).	Turint	mintyje	28 pav.	pateiktą	statistiką,	taip	pat	gyvenimo	įkalinimo-
įstaigoje	ypatumus,	akivaizdu,	jog	šie	skaičiai	–	tik	ledkalnio	viršūnė,	nes	iš	
tikrųjų	nusikalstamų	veikų,	susijusių	su	narkotikais,	įkalinimo	įstaigose	būtų	

313 Narkotikų	kontrolės	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	Vyriausybės	metinis	pra-
nešimas	2009,	p.	176.	http://www.nkd.lt/bylos/dokumentai/leidiniai/2009-pranesimai/
NKD_metinis-2009web.pdf 

314 Ten	pat.

23	lentelė.	Registruotos	nusikalstamos	veikos	Lietuvos	įkalinimo	įstaigose	
1998–2009	m.315

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Registruotos 
nusikalstamos veikos 
įkalinimo	įstaigose,

iš	jų:

49 30 34 84 185 244 307 190 210 215 193

dėl	neteisėtos	
narkotikų	apyvartos 5 6 7 49 75 161 202 123 152 141 123

28 pav. Laisvės	atėmimo	vietose	 laikomų	asmenų,	priklausomų	nuo	narko-
tinių	 ir	 psichotropinių	medžiagų,	 skaičius	 ir	 dalis	 (proc.)	 tarp	 visų	 laisvės	
atėmimo	vietose	 įkalintų	asmenų	2001–2008	m.

galima	užregistruoti	daug	kartų	daugiau.	Tai,	ar	šios	veikos	bus	užregistruotos	
ir	ar	dėl	jų	bus	pradėti	ikiteisminiai	tyrimai,	labai	priklauso	nuo	įkalinimo	įs-
taigų	administracijos	vykdomos	formalios	socialinės	kontrolės	intensyvumo.

315 Parengta	pagal	Kalėjimų	departamento	ir	 jam	pavaldžių	įstaigų	bei	valstybės	įmonių	
2002–2008	m.	veiklos	pagrindinių	duomenų	ataskaitas,	taip	pat	pagal	Informatikos	ir	
ryšių	 departamento	 prie	 Lietuvos	 Respublikos	 vidaus	 reiklų	 ministerijos	 duomenis.	
Svarbu	atkreipti	dėmesį	į	tai,	jog	tai	registruotų	nusikalstamų	veikų	statistika,	o	kalti-
namų	asmenų	yra	maždaug	2	kartus	mažiau.	Jiems	priskirtini	ir	įstaigų	darbuotojai	bei	
pašaliniai	asmenys	(pvz.,	atėję	į	pasimatymą),	tačiau	didžiausią	dalį	sudaro	nuteistieji.
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2007	m.	iš	įkalinimo	vietose	laikomų	asmenų	(taip	pat	bandant	jiems	per-
duoti)	paimta	beveik	du	kartus	daugiau	(1	185,312	g)	narkotinių	ir	psichotro-
pinių	medžiagų	nei	2006	m.	(637,96	g),	bet	mažiau	nei	2005	m.	(2	060,19	g).	
2008	m.	Lietuvos	įkalinimo	įstaigose	buvo	aptikta	1	415,24	g	narkotinių	ir	
psichotropinių	medžiagų.316

Apibendrinant	 galima	 teigti,	 jog	 Lietuvoje	 užregistruojama	 tik	 labai	
maža	 dalis	 veikų,	 susijusių	 su	 narkotikais,	 realiai	 padaromų	 per	 metus.	
Bausmės	paskiriamos	 tik	 labai	nedidelei	daliai	asmenų,	kuriems	 jas	 teoriš-
kai	 būtų	 galima	 paskirti.	Asmenų,	 nuteistų	 už	 neteisėtą	 disponavimą	 nar-
kotikais,	 nuolat	 daugėja,	 tačiau	 ir	 pačiose	 įkalinimo	 įstaigose	 narkotikų	
vartojimas	 yra	 paplitęs.

Palyginti	su	kitomis	Europos	šalimis,	Lietuvoje	ir	narkotikų	vartojimas,	
ir	 registruotų	 nusikalstamų	 veikų,	 susijusių	 su	 narkotikais,	 lygis	 santykinai	
nėra	didelis.	Pavyzdžiui,	Europos	narkotikų	ir	narkomanijos	stebėsenos	cen-
tro	 duomenimis317,	 2007	m.	Latvijoje	 buvo	 užregistruota	 beveik	 4	 000	 nu-
sikalstamų	 veikų,	 susijusių	 su	 narkotikais,	 Estijoje	 –	 7	 000,	 Vokietijoje	 –	
beveik	250	000,	 Ispanijoje	 –	 beveik	280	000.

Europos	Sąjungoje	nuo	2001	m.	iki	2006	m.	su	narkotikų	vartojimu	su-
sijusių	nusikaltimų	skaičius	vidutiniškai	padidėjo	51	proc.	Du	trečdaliai	šalių	
nacionalinėse	ataskaitose	nurodė	didėjančią	tendenciją.	2001–2006	m.	padau-
gėjo	ir	su	narkotikų	pasiūla	susijusių	nusikaltimų,	tačiau	jų	daugėjo	lėčiau	–	
vidutiniškai	 siekė	 12	 proc.318	 Šioje	 ataskaitoje,	 vertinant	 įvairių	 narkotikų	
vartojimą	Europos	Sąjungos	šalyse,	Lietuva	daug	kur	patenka	tarp	šalių,	kur	
nelegalių	narkotikų	vartojama	mažiausiai319.

316 Narkotikų	kontrolės	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	Vyriausybės	metinis	pra-
nešimas	2009,	p.	179.	http://www.nkd.lt/bylos/dokumentai/leidiniai/2009-pranesimai/
NKD_metinis-2009web.pdf.

317 European	Monitoring	Centre	 for	Drugs	and	Drug	Addiction.	http://www.emcdda.eu-
ropa.eu/stats09/dlotab1a.	Čia,	žinoma,	reikėtų	atkreipti	dėmesį	į	kriminalizavimo	skir-
tumus,	nes,	pavyzdžiui,	Estijoje	visos	veikos,	susijusios	su	narkotikais,	persekiojamos	
pagal	 Baudžiamąjį	 kodeksą,	 tokių	 veikų	Administracinių	 teisės	 pažeidimų	 kodekse	
nėra.	Todėl	toks	palyginimas	yra	tik	santykinis,	tačiau	apskritai	Lietuvoje	tokių	veikų	
užregistruojama	gerokai	mažiau.

318 Narkotikų	 problema	 Europoje.	 2008	m.	metinė	 ataskaita.	 Liuksemburgas:	 Europos	
narkotikų	 ir	 narkomanijos	 stebėsenos	 centras,	 2008,	 p.	 24.	 http://www.nkd.lt/files/
leidiniai/emcdda/metines_ataskaitos/1-2008m_metine_ataskaita/2008m_metine_ata-
skai	ta(LT).pdf 

319 Ten	pat,	p.	37–77.

29 pav. Registruotų	 nusikalstamų	 veikų,	 susijusių	 su	 narkotikais,	 lygis														
(100	000	gyventojų)	Europos	 šalyse	2003	 ir	 2007	m.	 (2006	m.)
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29 pav.320	pavaizduotas	nusikalstamų	veikų,	 susijusių	su	narkotikais,	 ly-
gis	Europos	šalyse	2003	m.	ir	2007	m.	(2006	m.).	Jame	matyti,	 jog	Vidurio	
ir	Rytų	Europos	šalyse	užregistruojama	santykinai	mažiau	nusikalstamų	vei-
kų,	 susijusių	 su	 narkotikais,	 nei	Vakarų	 Europos	 šalyse.	Manytina,	 jog	 šie	
skirtumai	 pirmiausia	 atsiranda	 dėl	 iš	 tikrųjų	 mažesnio	 nelegalių	 narkotikų	
vartojimo	Vidurio	ir	Rytų	Europoje,	kurį	patvirtina	ir	anksčiau	minėtos	tarp-
tautinės	 apklausos.	Tačiau	 žvelgiant	 į	 ateitį	 ir	 vertinant	 esamas	 tendencijas	
tikėtina,	 jog	narkotikų	vartojimas	Vidurio	ir	Rytų	Europoje	 toliau	gali	didė-
ti,	 vadinasi,	 didės	 ir	 su	narkotikais	 susijęs	 nusikalstamumas.

IV.8.	Nusikaltimai	 elektroninių	duomenų	
ir	 informacinių	 sistemų	 saugumui

Vaidas Kalpokas

Literatūra:	Alešiūnaitė K., Dapšys A., Kalpokas V. ir kt. Tarptautinis	 nusikaltimų	aukų	
tyrimas	Lietuvoje	(Vilniuje	2000	m.)	//	Teisės	problemos,	2001,	Nr.	2,	p.	21–37;	Brenner 
S. W.	Cybercrime:	re-thinking	crime	control	strategies.	In:	Jewkes	Y.	(ed.)	Crime	Online.	
Portland:	Willan	Publishing,	2007;	Castels M.	Tinklaveikos	visuomenės	raida.	Informaci-
jos	 amžius.	Ekonomika,	 visuomenė	 ir	 kultūra.	Kaunas:	Poligrafija	 ir	 informatika,	 2005;	
Department	 for	 Business,	 Enterprise	 &	 Regulatory	 Reform.	 2008	 Information	 Security	
Breaches	Survey;	Dobryninas A., Gaidys V. Ar	saugi	Lietuvos	visuomenė?	Vilnius,	2004;	
European	Network	and	Information	Security	Agency.	Security	Economics	and	the	Internal	
Market;	High	Tech	Crimes	within	the	EU:	Old	crimes	new	tools,	new	crimes	new	tools,	
August	2007;	Informatikos	ir	ryšių	departamento	prie	Vidaus	reikalų	ministerijos	statisti-
nė	ataskaita	Duomenys	apie	nusikalstamas	veikas,	padarytas	Lietuvos	Respublikoje	(For-
ma	1-G);	Yar M.	Cybercrime	And	Society.	London:	SAGE,	2006;	Konvencija	dėl	elektro-
ninių	nusikaltimų.	Priimta	2001	m.	 lapkričio	23	d.	Budapešte	 //	Valstybės	 žinios,	 2004,	
Nr.	36–1188;	Lietuvos	mokslo	ir	studijų	kompiuterių	tinklo	kompiuterinių	incidentų	tyri-
mo	 tarnybos	 statistika;	 Lietuvos	Respublikos	 ryšių	 reguliavimo	 tarnybos	 tyrimai; Saka-
lauskas G.	Įvadas	į	empirinę	kriminologiją.	Metodinė	priemonė.	Vilnius:	Eugrimas,	2007;	
Štilis D., Kriščiūnas R., Petrauskas R.	Kai	kurie	Konvencijos	dėl	elektroninių	nusikaltimų	

320 Pagal	European	Sourcebook	of	Crime	and	Criminal	Justice	Statistics	2010.	Apie	Lie-
tuvos	2007	m.	rodiklį	žr.	63-ią	išnašą	(statistikos	rinkinyje	įrašytas	skaičius	48).

proceso	 teisės	 skirsnio	 įgyvendinimo	 Lietuvoje	 aspektai	 //	 Jurisprudencija,	 2005,	 t.	 67	
(59),	p.	20–28;	Varnas J. Nusikaltimai	elektroninėje	erdvėje	–	XXI	amžiaus	rykštė	//	Alfa.
lt,	2007	09	16.

Šio	leidinio	pradžioje	jau	buvo	pažymėta,	kad	nusikalstamumui,	kaip	krimi-
nologijos	 mokslo	 tyrimo	 objektui,	 kuris	 yra	 ne	 objektyvus	 fenomenas,	 o	
socialinis,	kultūrinis	ir	teisinis	konstruktas,	visuomenėje	vykstantys	pokyčiai	
dažniausiai	 daro	 didelę	 įtaką.	 Vieni	 nusikaltimai	 išnyksta,	 kiti	 atsiranda	 ir	
tai,	 ką	 laikyti	 nusikaltimu,	 o	 ką	 ne,	 priklauso	 nuo	 nagrinėjamo	 laikotarpio	
ar	nuo	konkrečios	visuomenės	bei	konteksto.	Spartūs	pastarųjų	dešimtmečių	
politiniai,	ekonominiai,	socialiniai	bei	technologiniai	pokyčiai	nepalieka	nuo-
šalyje	 ir	 informacinių	 technologijų	srities,	kelia	kriminologams	naujus	 iššū-
kius	 ir	 atveria	 naujas	 tyrinėjimų	kryptis.

Dar	 XX	 a.	 viduryje	 užsimezgusi	 ir	 pamažu	 milžinišką	 pagreitį	 įgavusi	
informacinių	 technologijų	 raida,	 be	 abejo,	 gali	 būti	 laikoma	 vienu	 iš	 svar-
biausių	šiuolaikinės	visuomenės	kismo	vektorių.	Jau	kurį	laiką	kalbame	apie	
informacinių	 technologijų	 revoliuciją	 ir	 industrinės	 visuomenės	 virsmą	
informacine.	 Informacinės	 technologijos	vis	giliau	 skverbiasi	 į	 įvairias	gy-
venimo	sritis	keisdamos	 ir	pačios	visuomenės	egzistavimo	bei	 funkcionavi-
mo	 principus,	 ir	 paprastų	 jos	 narių	 gyvenimo	 būdą	 bei	 elgesio	 įpročius.	
Kasdien	 vis	 labiau	 didėjančios	 skaitmeninės	 erdvės	 jungiamuoju	 audiniu	
tampa	 nuolat	 besiplečiantis	 pasaulinis	 kompiuterių	 tinklas	 –	 internetas.	As-
meninių	 kompiuterių	 paplitimas,	 sąlyginai	 laisva	 interneto	 prieiga	 ir	 su	 tuo	
susijusių	 paslaugų	 rinkos	 plėtra	 šiandien	 leidžia	mums	 nesunkiai	 atlikti	 pi-
nigų	 pervedimus	 verslo	 partneriams	 ar	 tiesiog	 šnekučiuotis	 su	 atsitiktiniais	
pašnekovais,	 esančiais	 kitoje	 planetos	 pusėje.

Vykstant	sparčiai	 informacijos	apdorojimo	 ir	komunikacijos	 technologijų	
ekspansijai,	plečiantis	pasauliniam	kompiuterių	tinklui	nieko	jau	nebestebina	
esanti	ir	vis	didėjanti	išsivysčiusių	pasaulio	ekonomikų	priklausomybė	nuo	šių	
technologijų	taikymo	ir	sklandaus	jų	veikimo,	kuri	savo	ruožtu	padaro	aktua-
lias	kompiuterių,	kompiuterinių	tinklų	ir	sistemų	saugumo	problemas	bei	kom-
piuterinių	nusikaltimų321	prevencijos	ir	kontrolės	būtinybę.

321 Šiame	skyriuje	žodis	„nusikaltimas“	vartojamas	plačiąją	kriminologine	prasme,	turint	
mintyje	 „nusikalstamas	 veikas“	 ir	 nesilaikant	 Lietuvos	 Respublikos	 baudžiamajame	
kodekse	esančio	nusikaltimo	apibrėžimo.
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Informacinėms	technologijoms	keičiant	mūsų	gyvenimą,	keičiasi	ir	būdai,	
kuriais daromi nusikaltimai.	 Visuotinė	 skaitmeninė	 erdvė	 ir	 jos	 prieina-
mumas	 atveria	 begales	 naujų	 galimybių	 užsiimti	 nesąžininga	 (ar	 netgi	 ne-
teisėta)	veikla.	Globalizuodamosi,	pasitelkdamos	informacines	technologijas	
bei	žinias,	kriminalinės	ir	mafinės	grupuotės	sukuria	naujus	būdus	draudžia-
miems	troškimams	tenkinti.	Jos	skuba	patenkinti	visuomenėje	egzistuojančią	
visų	rūšių	nelegalios	prekybos	paklausą,	pradedant	ginklais	ir	baigiant	žmo-
nėmis.322	 Kompiuterines	 technologijas	 išmanančių	 nusikaltėlių	 padaromi	
nuostoliai	 ir	verslui,	 ir	vartotojams	kasmet	 skaičiuojami	milijardais	dolerių.	
Maža	 to,	 kompiuteriai	 ir	 jų	 tinklai	 gali	 būti	 naudojami	 priekabiaujant,	 gra-
sinant	 nusikaltimų	 aukoms	 ar	 netgi	 koordinuojant	 ir	 vykdant	 teroristinius	
išpuolius.

Pastaraisiais	 metais	 nusikaltimų	 elektroninėje	 erdvėje	 problematika,	 vis	
dažniau	 girdima	 žiniasklaidoje	 ir	 viešajame	 diskurse	 (kur,	 beje,	 ji	 neretai	
mitologizuojama	 ir	 „holivudizuojama“),	 pamažu	braunasi	 ir	 į	mokslinių	 ty-
rimų,	 ir	 į	 teisinio	 reguliavimo	sritį.	2003	m.	 liepos	23	d.	Lietuva	prisijungė	
prie	tarptautinės	Konvencijos	dėl	elektroninių	nusikaltimų,	o	2004	m.	sausio	
22	d.	 šią	Konvenciją	 ratifikavo	Lietuvos	Respublikos	Seimas.323	Šios	Kon-
vencijos	ratifikavimas	įpareigojo	Lietuvą	suderinti	savo	teisės	aktus	su	Kon-
vencijos	 nuostatomis,	 o	 atsakingas	 institucijas	 –	 įgyvendinti	 Konvencijoje	
numatytus	 reikalavimus.

Lietuvos	Respublikos	prisijungimas	prie	Konvencijos	dėl	elektroninių	nu-
sikaltimų	turėjo	didelę	įtaką	Lietuvos	nacionalinei	baudžiamajai	teisei.	Nors	
dar	prieš	Konvencijos	pasirašymą	priimtame	naujajame	Lietuvos	Respublikos	
baudžiamajame	kodekse	jau	buvo	naujas	skyrius	„Nusikaltimai	informatikai“,	
kuriame	nustatyta	 atsakomybė	už	 nusikaltimus,	 keliančius	 grėsmę	 saugiam	
kompiuterinės	informacijos	apdorojimui,	svarbūs	Lietuvos	Respublikos	bau-
džiamojo	kodekso	papildymai	buvo	padaryti	2004	m.	pradžioje.	Įgyvendinant	
Konvenciją,	nuo	2004	m.	vasario	14	d.	įsigaliojo	nauji	Lietuvos	Respublikos	
baudžiamojo	kodekso	papildymai,	kuriais	į	minėtą	skyrių	įtrauktos	dvi	naujos	
nusikalstamų	veikų	sudėtys:	neteisėtas	prisijungimas	prie	kompiuterio	ar	kom-
piuterių	tinklo	(1981	str.)	bei	neteisėtas	disponavimas	įrenginiais,	kompiute-

322 Castels M.	Tinklaveikos	visuomenės	 raida.	 Informacijos	amžius.	Ekonomika,	visuo-
menė	ir	kultūra.	Kaunas:	Poligrafija	ir	informatika,	2005,	p.	18.

323 Konvencija	dėl	elektroninių	nusikaltimų.	Priimta	2001	m.	lapkričio	23	d.	Budapešte	//	
Valstybės	žinios,	2004,	Nr.	36–1188.

rinėmis	programomis,	slaptažodžiais,	prisijungimo	kodais	ir	kitais	duomenimis,	
skirtais	 nusikaltimams	daryti	 (1982	 str.).	Buvo	papildyti	 ir	 kiti	 „tradiciniai“	
straipsniai,	pavyzdžiui,	309	str.,	nustatantis	atsakomybę	už	disponavimą	por-
nografinio	turinio	dalykais.324	Nuo	2007	m.	liepos	21	d.	Baudžiamojo	kodek-
so	XXX	skyriaus	pavadinimas	pakeistas	į	„Nusikaltimai	elektroninių	duome-
nų	 ir	 informacinių	 sistemų	 saugumui“.	 Pakeisti	 ir	 papildyti	 jį	 sudarantys	
straipsniai,	 sugriežtintos	 sankcijos.	 Šiuo	metu	 veikos,	 už	 kurias	 numatyta	
baudžiamoji	atsakomybė,	 išdėstytos	 taip:	neteisėtas	poveikis	elektroniniams	
duomenims	 (196	 str.),	 neteisėtas	 poveikis	 informacinei	 sistemai	 (197	 str.),	
neteisėtas	elektroninių	duomenų	perėmimas	ir	panaudojimas	(198	str.),	netei-
sėtas	prisijungimas	prie	informacinės	sistemos	(1981	str.)	ir	neteisėtas	dispo-
navimas	 įrenginiais,	 programine	 įranga,	 slaptažodžiais,	 prisijungimo	kodais	
ir	kitokiais	duomenimis	(1982	str.).

Dar	2001	m.	spalio	1	d.	Lietuvos	kriminalinės	policijos	biuro	Nusikalti-
mų	 tyrimo	vyriausiojoje	 valdyboje	 buvo	 įkurtas	 specializuotas	Nusikaltimų	
elektroninėje	 erdvėje	 tyrimo	 skyrius	 –	 NEETS,	 kurio	 tikslas	 –	 užtikrinti	
Konvencijos	dėl	elektroninių	nusikaltimų	 reikalavimų	 įgyvendinimą,	užkar-
dyti,	tirti	ir	atskleisti	rengiamus,	daromus	ar	padarytus	nusikaltimus	elektro-
ninėje	erdvėje	–	pasauliniame	 interneto	 tinkle	bei	korporatyvinėse	 informa-
cinėse	 sistemose	–	 intranete,	 taip	 siekiant	užtikrinti	Lietuvos	visuomenės	 ir	
informacinių	 technologijų	 saugumą	 šioje	 srityje.

IV.8.1.	Elektroninių	nusikaltimų	ypatumai
Vargu	 ar	 galėtume	pateikti	 vieną	kompiuterinių	 nusikaltimų	 apibrėžimą.	

Terminai	„elektroniniai	nusikaltimai“,	„kibernetiniai	nusikaltimai“,	„nusikal-
timai	 elektroninėje	 erdvėje“	 ir	 pan.	 dažnai	 pakaitomis	 vartojami	 nusakyti	
tam	 pačiam	 reiškiniui.	 Plačiausia	 prasme	 kompiuteriniais	 nusikaltimais	 ga-
lime	 laikyti	 bet	 kokius	 nusikaltimus,	 kai	 kokiu	 nors	 būdu	 pasinaudojama	
informacinėmis	technologijomis.	Galima	išskirti	tradicinius	nusikaltimus,	kai	
pasitelkiamos	kompiuterinės	technologijos,	–	tai	nusikaltimai,	kurie	egzista-
vo	dar	 prieš	 atsirandant	 internetui,	 o	 jam	 išplitus	 persikėlė	 ir	 į	 skaitmeninę	
erdvę	 (pvz.,	 sukčiavimas,	 vagystės,	 pinigų	 plovimas,	 seksualinis	 priekabia-
vimas,	 pornografija,	 šantažas	 ir	 pan.),	 bei	 specifiškus	 kompiuterinius	 nusi-

324 Štilis D., Kriščiūnas R., Petrauskas R.	Kai	kurie	Konvencijos	dėl	elektroninių	nusikal-
timų	proceso	teisės	skirsnio	įgyvendinimo	Lietuvoje	aspektai	//	Jurisprudencija,	2005,	
t.	67	(59),	p.	20–28.
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kaltimus,	kurie	atsirado	kartu	su	internetu	ir	informacinėmis	technologijomis	
(pvz.,	 įsilaužimas	 į	 kompiuterines	 sistemas,	 virusų	 atakos,	 kompiuterinės	
sistemos	darbo	 sutrikdymas	 ir	 pan.).

Šis	paplitęs	skirstymas	paremtas	technologijų	vaidmeniu,	t.	y.	ar	interne-
tas	 yra	 tik	 galima	 nusikaltimo	 padarymo	 priemonė,	 ar	 jis	 yra	 absoliučiai	
būtina	 terpė,	 be	 kurios	 toks	 nusikaltimas	 nebūtų	 įmanomas.	Kai	 kurie	 ty-
rinėtojai	 nėra	 linkę	griežtai	 atskirti	 specifiškai	 kompiuterinių	nusikaltimų	 ir	
bando	pateikti	juos	kaip	tam	tikrų	tradicinių	nusikaltimų	analogus.325	Įsilau-
žimas	 į	 kompiuterines	 sistemas	 lyginamas	 su	 tradiciniu	 įsilaužimu	 (pvz.,	 į	
gyvenamąsias	patalpas),	neteisėtas	prisijungimas	prie	sistemos	–	su	privačios	
valdos	ribų	peržengimu,	virusų	ir	kitų	kenkėjiškų	programų	platinimas	–	su	
vandalizmu	ir	panašiai.	Vis	dėlto,	neatsižvelgiant	į	šiuos	teorinius	skirtumus,	
dažniausiai	 sutariama,	 kad	nusikaltimai	 elektroninėje	 erdvėje	 (ir	 tradiciniai,	
naudojantis	 kompiuterinėmis	 technologijomis,	 ir	 specifiški	 kompiuteriniai)	
pasižymi	 savitais,	 tik	 jiems	būdingais	 ypatumais,	 leidžiančiais	 nubrėžti	 aiš-
kią	 takoskyrą	 tarp	 jų	 ir	 senųjų,	 mums	 įprastų	 nekibernetinių	 nusikaltimų.	
Kokie	 tai	 ypatumai?

Pagrindinė	 kompiuterinių	 nusikaltimų	 charakteristika,	 leidžianti	 suprasti	
juos	kaip	kokybiškai	besiskiriančius	nuo	 įprastų	nusikaltimų,	yra	 terpė,	ku-
rioje	 jie	nutinka	–	vadinamoji	 skaitmeninė	arba	kibernetinė	erdvė.	Tai	nau-
jas	darinys,	 kuriame,	kaip	 ir	 realiame	pasaulyje,	 vyksta	gausybė	 įvairių	 so-
cialinių	sąveikų,	tačiau,	kitaip	nei	realiame	pasaulyje,	šios	sąveikos	nėra	(ar	
beveik	 nėra)	 varžomos	 laiko	 ir	 erdvės	 apribojimų.	 Internetu	 mes	 galime	
bendrauti	 su	 bet	 kuriuo	 asmeniu,	 prisijungusiu	 prie	 šio	 tinklo,	 nesvarbu,	
kokioje	pasaulio	vietoje	 jis	 ar	 ji	 būtų.	Mums	nebereikia	niekur	keliauti	 no-
rint	 bendrauti	 su	 žmogumi,	 gyvenančiu	kitoje	 planetos	 pusėje.	Mums	netgi	
nereikia	 būti	 prie	 savo	 kompiuterio	 tuo	 pat	metu	 –	 tinkle	 esančią	 informa-
ciją	mes	 galime	 pasiekti	 ar	 įdėti	 ją	 į	 tinklą	 būtent	 tada,	 kai	mums	 reikia	 ir	
yra	 patogu.	 Žmonių	 bendruomenės,	 sparčiai	 besikuriančios	 elektroninėje	
erdvėje,	 taip	 pat	 gali	 būti	 apibrėžiamos	 ne	 tiek	 geografiškai,	 kiek	 bendrų	
interesų	 pagrindu.	 Geografinės	 ribos	 ir	 fiziniai	 nuotoliai	 čia	 nebeturi	 tos	
prasmės,	 kuri	 jiems	būdinga	 realiame	pasaulyje.	Kitaip	 tariant,	mes	negali-
me	nusakyti	 skaitmeninės	erdvės	vietos,	 tai	 tarsi	kolektyvinė	 iliuzija,	 sutar-
tinė	haliucinacija,	mūsų	 įprastoje	 tikrovėje	esanti	„niekur“.	Tai	darinys,	ku-

325 Brenner S. W.	 Cybercrime:	 re-thinking	 crime	 control	 strategies.	 In:	 Jewkes	Y.	 (ed.)	
Crime	Online.	Portland:	Willan	Publishing,	2007,	p.	13.

rio	 neįmanoma	 apibrėžti	 geografiškai,	 nes	 jis	 neturi	 vietos,	 o	 egzistuoja	 tik	
žmonių	galvose.	Tai	darinys,	kuris	negali	būti	niekur	 lokalizuotas,	 tačiau	 jo	
buvimas	yra	 juntamas	visur.	 Jau	vien	ši	ypatybė	 lemia	 tai,	kad	skaitmeninė	
erdvė	yra	 laikoma	nauja	 socialinės	 tikrovės	 forma.

Vis	 dėlto	 kad	 ir	 kokia	 metaforiška	 būtų	 šios	 skaitmeninės	 erdvės	 sam-
prata,	 negalime	 teigti,	 kad	 ji	 egzistuoja	 pati	 savaime,	 priešingai	 –	 realaus	
pasaulio	 žmonių	 veikla	 yra	 būtina	 skaitmeninės	 erdvės	 egzistavimo	 sąlyga,	
o	 toje	 erdvėje	 vykstanti	 veikla	 savo	 ruožtu	 dažnai	 palieka	 savo	 pėdsaką	 ir	
visiškai	apčiuopiamas	pasekmes	realiame	pasaulyje.	Nusikalstamumo	prasme	
tai	 reiškia,	 kad	 skaitmeninė	 erdvė	 sudaro	 galimybes	 iš	 esmės	 naujiems	nu-
sikaltėlio	 ir	 aukos	 sąveikos	 būdams,	 stipriai	 išplečia	 galimų	 nusikalstamų	
veikų	mastą,	o	kartu	kvestionuoja	baudžiamosios	justicijos	sistemos	galimy-
bes	 tinkamai	 suvaldyti	 šioje	 erdvėje	vykstančius	 procesus.

Įprastiems	nusikaltimams,	vykstantiems	fizinėje	erdvėje,	paprastai	būdin-
ga	 tai,	 kad	 nusikaltėlis	 ir	 auka	 nusikaltimo	metu	 turi	 būti	 toje	 pačioje	 vie-
toje,	neretai	 jie	pažįsta	vienas	kitą	ar	siejami	kokių	nors	 ryšių.	Kompiuteri-
niam	 nusikaltimui	 tai	 visiškai	 nebūtina,	 jis	 nėra	 saistomas	 fizinio	 atstumo.	
Auka	 ir	 nusikaltėlis	 gali	 būti	 skirtinguose	miestuose,	 šalyse	 ar	 žemynuose.	
Viskas,	 ko	 reikia	 nusikaltėliui,	 tai	 kompiuteris,	 įjungtas	 į	 interneto	 tinklą.	
Juo	 naudodamasis	 jis	 gali	 rengti	 atakas	 prieš	 aukos	 kompiuterį,	 rinkti	 jos	
asmeninius	duomenis,	sukčiauti	ir	panašiai.	Be	to,	įprastiniams	nusikaltimams	
būdinga	 vadinamoji	 „vienas	 ir	 vienas“	 (vienas	 nusikaltėlis	 –	 viena	 auka)	
viktimizacijos	 tendencija,	 t.	 y.	 jų	 mastas	 ribotas	 tiek,	 kiek	 fizinė	 realybė	
riboja	žmogaus	veikimą.	Kompiuteriniams	nusikaltimams	dėl	galimybės	juos	
automatizuoti	 ir	 plataus	kompiuterinių	 tinklų	paplitimo	 tipiškesnė	yra	 „vie-
nas	 ir	 daugelis“	 nusikaltimo	 schema,	 kai	 nusikaltėlis	 vienu	 metu	 gali pa-
siekti	 daugybę	 aukų	 visame	 pasaulyje	 ir	 greitai,	 be	 didelių	 pastangų	 pa-
daryti	 tūkstančius	 nusikaltimų.

Galiausiai	fiziniai	realaus	pasaulio	apribojimai	 ir	 jų	keliamos	kliūtys	yra	
atspirties	 taškas	 teisėtvarkos	 pareigūnams,	 ilgainiui	 stebintiems	 ir	 nustatan-
tiems	 tam	 tikrą	 įprastinių	 nusikaltimų	 šabloniškumą.	 Galima	 kalbėti	 apie	
tipines	 tam	 tikrų	nusikaltimų	aukas,	vietas	bei	padarymo	aplinkybes,	daryti	
prielaidas	 apie	 nusikaltėlio	 socialinį	 ekonominį	 statusą,	 jo	 santykį	 su	 auka,	
nustatyti	 geografinius	 šalies,	miesto	 ar	 rajono	 regionus,	 kuriuose	didžiausia	
nusikaltimų	 tikimybė	 ir	 panašiai	 Be	 to,	 tiriant	 tokius	 nusikaltimus	 galima	
tikėtis	 rasti	 tam	 tikrų	fizinių	pėdsakų	 arba	daiktinių	nusikaltimo	 rengimo	 ir	
padarymo	įrodymų.	Kitaip	tariant,	konkrečioje	visuomenėje	nusikalstamumas	
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nepasižymi	ypač	didele	 įvairove,	 o	 greičiau	yra	 santykinai	 nuspėjamas	 tiek	
masto,	tiek	dinamikos	prasme	bei	demografinėmis,	geografinėmis	ir	kitomis	
savybėmis.	Atsižvelgiant	 į	 tai	 daug	 lengviau	 tirti	 atskirus	 nusikaltimus	 ir	
netgi	 planuoti	 bendras	 nusikalstamumo	prevencijos	 ar	 kontrolės	 strategijas.

Kompiuterinių	nusikaltimų	atveju	įprasti	šablonai	neveikia	arba	yra	sun-
kiai	 pritaikomi.	 Dėl	 sparčios	 technologijų	 raidos	 šių	 nusikaltimų	 būdai	 ir	
priemonės	 taip	 pat	 nuolat	 ir	 sparčiai	 kinta.	 Mažai	 tikėtina	 rasti	 daiktinius	
įrodymus,	 nes	 nusikaltimas	 vyksta	 elektroninėje	 erdvėje.	 Nusikaltimo	 pėd-
sakai	 (ypač	 reaguojant	 pavėluotai)	 nesunkiai	 paslepiami	 arba	 sunaikinami,	
nusikaltėlis	 gali	 lengvai	 keisti	 savo	 virtualią	 asmenybę	 ir	 tuo	 pat	 metu	 iš-
likti	 anonimiškas.	 Sunku	 apibrėžti	 nusikaltimo	 padarymo	 vietą	 ir	 nustatyti,	
kiek	gi	nusikaltimų	 įvyko,	nes	nusikaltėlis	gali	veikti	bet	kur,	 tuo	pat	metu	
pasiekdamas	 aukas	 iš	 įvairiausių	 pasaulio	 kampelių.	Dėl	 plataus	 kompiute-
rinių	nusikaltimų	masto,	mažo	jų	atskleidimo	ir	tikslios	statistikos	nebuvimo	
nusikaltėlių	 ir	 jų	 aukų	 charakteristikas	 apibendrinti	 sunku.	 Įvairių	 šalių	 tei-
sinio	 elektroninių	nusikaltimų	 reguliavimo	skirtumai	 taip	pat	kelia	papildo-
mų	 sunkumų	 net	 jeigu	 nusikaltėlio	 asmenybė	 ir	 jo	 buvimo	 vieta	 tampa	 ži-
noma.	Dėl	 šių	 priežasčių	 kol	 kas	 sunku	 kalbėti	 apie	 kokio	 nors	 kompiute-
rinių	nusikaltimų	šabloniškumo,	būdingo	įprastiems	nusikaltimams,	nustaty-
mą.	Tai	savo	ruožtu	pasunkina	teisėsaugos	galimybes	veiksmingai	panaudo-
ti	 turimus	kovos	 su	 šiais	 nusikaltimais	 išteklius.326

Taigi,	nauja	skaitmeninės	erdvės	realybė	(pirmiausia	panaikinti	laiko	ir	erdvės	
ribojimai,	 anonimiškumas,	 plataus	masto	veikimo	galimybės)	 leidžia	naujas	
nelegalios	veiklos	formas	ir	būdus	bei	išskiria	kompiuterinius	nusikaltimus	kaip	
ypatingus	ir	skirtingus	nuo	įprastų	„žemiškojo	pasaulio“	nusikaltimų327.

IV.8.2.	Elektroninių	nusikaltimų	 latentiškumas
Visos	nusikaltimų	rūšys	pasižymi	didesniu	ar	mažesniu	latentiškumo	laips-

niu.	Įvairūs	viktimologiniai	ir	kiti	tyrimai	rodo,	kad	registruotų	nusikaltimų	
statistika	atspindi	tik	nedidelę	dalį	viso	nusikalstamumo	ir	šiam	faktui	iliustruo-
ti	dažnai	naudojama	ledkalnio	viršūnės	metafora328.	Latentiškumo	priežastys	
gana	gerai	žinomos	(žr.	taip	pat	šio	leidinio	III skyrių).	Pirmiausia	tai	siejama	su	

326 Brenner S. W.	 Cybercrime:	 re-thinking	 crime	 control	 strategies.	 In:	 Jewkes	Y.	 (ed.)	
Crime	Online.	Portland:	Willan	Publishing,	2007,	p.	17.

327 Yar M.	Cybercrime	And	Society.	London:	SAGE,	2006,	p.	12.
328 Sakalauskas G.	 Įvadas	į	empirinę	kriminologiją.	Metodinė	priemonė.	Vilnius:	Eugri-

mas,	2007,	p.	49.

nepranešimu	policijai	ar	kitoms	institucijoms	apie	patirtą	nusikaltimą.	Nusikal-
timą	patyręs	asmuo	gali	nesuprasti,	kad	tapo	nusikaltimo	auka,	arba	dėl	kokių	
nors	priežasčių	nenorėti	apie	jį	pranešti.	Nusikaltimų	aukos	dažnai	nesikreipia	į	
policiją,	nes	vertina	nusikaltimo	metu	patirtą	žalą	kaip	nedidelę,	nemano,	kad	
policija	galėtų	kuo	nors	padėti	jų	situacijoje	arba	tiesiog	nepasitiki	policija	ir	
mano,	jog	ji	nieko	nedarytų.329	Be	to,	yra	nusikaltimų	be	tiesioginių	aukų	(pvz.,	
kyšininkavimas,	narkotikų	platinimas,	ekonominiai,	finansiniai	nusikaltimai,	nu-
sikaltimai	aplinkai	ir	pan.),	kai	nė	viena	nusikalstamoje	veikoje	dalyvavusi	pusė	
nesuinteresuota	apie	ją	pranešti.	Kita	vertus,	net	jeigu	apie	nusikaltimą	buvo	
pranešta,	tai	dar	nereiškia,	kad	jis	tikrai	bus	užregistruotas	ir	įtrauktas	į	oficialią	
nusikaltimų	statistiką.	Dėl	ribotų	išteklių	teisėsaugos	institucijos	gali	laikyti	vie-
nus	nusikaltimus	svarbiais,	o	kitus	ne	taip	svarbiais,	ypač	jeigu	galimybės	sė-
kmingai	juos	ištirti	yra	miglotos.	Be	to,	kokios	nors	veikos	traktavimas	kaip	
nusikalstamos	gali	priklausyti	nuo	tai	sprendžiančio	pareigūno	kompetencijos	ir	
nuo	paties	pranešančio	asmens	patikimumo	ar	reputacijos.	Dėl	minėtų	priežasčių	
didelė	dalis	nusikaltimų	neįtraukiama	į	oficialios	nusikaltimų	statistikos	akiratį.

Kompiuterinių	nusikaltimų	latentiškumas	ypač	didelis.	Kaip	teigiama	Eu-
ropos	policijos	biuro	(EUROPOL)	2007	m.	aukštųjų	technologijų	nusikaltimų	
Europos	Sąjungoje	apžvalgoje330,	viena	iš	didžiausių	kliūčių	vertinant	kom-
piuterinius	nusikaltimus	yra	jų	aukų,	ypač	privataus	verslo	įmonių,	neprane-
šimai	apie	patirtas	nusikalstamas	veikas.	Didelė	dalis	kompiuterinių	nusikal-
timų	lieka	tiesiog	nepastebėti,	nes	nėra	tokie	akivaizdūs	kaip	įprasti	nusikal-
timai.	Jų	metu	padaryta	žala	gali	iš	pirmo	žvilgsnio	atrodyti	nereikšminga,	o	
dėl	interneto	teikiamo	nusikaltėlio	anonimiškumo	tikimybė	atskleisti	tokį	nu-
sikaltimą	gali	būti	vertinama	kaip	labai	menka	ir	taip	pat	neskatinti	nukentė-
jusiųjų	kreiptis	į	policiją.	Be	to,	gerai	neišmanydami	kompiuterinius	nusikal-
timus	apibrėžiančių	teisės	aktų,	nukentėjusieji	gali	ir	nesuprasti,	kad	viena	ar	
kita	jų	atžvilgiu	vykdoma	veikla	iš	tiesų	yra	neteisėta.

Verslo	 įmonės,	 bankai	 ir	 kitos	 finansinės	 institucijos,	 kurios	 dažnai	 nu-
kenčia	nuo	elektroninių	nusikaltimų,	yra	linkusios	nuslėpti	šiuos	incidentus,	
siekdamos	 išsaugoti	 reputaciją	 ir	 patikimą	 įvaizdį	 savo	 klientų	 akyse,	 taip	
pat	 vengdamos	 galimų	 nepatogumų	 bei	 nuostolių	 (kai	 užuot	 kuo	 greičiau	

329 Alešiūnaitė K., Dapšys A., Kalpokas V. ir kiti. Tarptautinis	nusikaltimų	aukų	tyrimas	
Lietuvoje	(Vilniuje	2000	m.)	//	Teisės	problemos,	2001,	Nr.	2,	p.	21–37;	Dobryninas A., 
Gaidys V. Ar	saugi	Lietuvos	visuomenė?	Vilnius,	2004,	p.	23.

330 High	Tech	Crimes	within	the	EU:	Old	crimes	new	tools,	new	crimes	new	tools,	Au-
gust	 2007.	 Elektroninė	 versija:	 http://www.europol.europa.eu/publications/Serious_
Crime_Overviews/HTCThreatAssessment2007.pdf,	p.	8.
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atkūrus	 kompiuterinės	 sistemos	 veikimą	 reikia	 ilgai	 bendradarbiauti	 su	 po-
licija	renkant	ir	pateikiant	reikiamus	įrodymus	ir	pan.)331	ar	netgi	tam	tikros	
teisinės	 atsakomybės	 (pvz.,	 kylančios	 dėl	 netinkamos	 klientų	 ar	 vartotojų	
konfidencialių	 duomenų	 apsaugos).332	 Kita	 vertus,	 privačioms	 verslo	 kom-
panijoms	labiau	rūpi	ne	pats	nusikaltimas	ir	kaip	jį	atskleisti,	o	užtikrinti	 jų	
kompiuterinių	 sistemų	 saugumą	 ir	 nustatyti	 galimų	 atakų	 finansinę	 žalą	 ir	
nuostolius.	Dėl	 šių	priežasčių	 jos	 labiau	 linkusios	atlikti	 savo	vidinius	 inci-
dentų	 tyrimus	 (savo	 jėgomis	 arba	 pasamdydamos	 privačius	 informacinės	
saugos	 ekspertus)	 ir	 neviešinti	 kylančių	problemų.

Kita	problema	yra	riboti	ištekliai,	kuriuos	teisėsaugos	institucijos	gali	skir-
ti	kompiuteriniams	nusikaltimams	tirti.	Tokie	tyrimai	reikalauja	ypač	kvalifi-
kuotų	specialistų,	kuriems	valstybinės	įstaigos	dažnai	negali	pasiūlyti	konku-
rencingo	darbo	užmokesčio.	Be	to,	ir	pats	kompiuterinių	nusikaltimų	pobūdis,	
kai	nusikaltėlis	ir	auka	gali	būti	skirtingose	šalyse,	kurių	teisinio	reguliavimo	
principai	skiriasi,	lemia,	kad	veiksmingai	tirti	tokius	nusikaltimus	ypač	sunku,	
reikalauja	daug	laiko	ir	atitinkamos	kompetencijos.	Platus	elektroninių	nusi-
kaltimų	mastas,	kai	galimas	didelis	nukentėjusiųjų	skaičius,	taip	pat	reikalau-
ja	papildomų	išteklių,	kurių	neretai	ir	taip	trūksta	įprastiems	nusikaltimams	
tirti,	nes	šie,	atsiradus	kompiuteriniams	nusikaltimams,	niekur	nedingsta.	To-
dėl	policija,	užuot	eikvojusi	jėgas	virtualių	nusikaltėlių	medžioklei	skaitme-
ninėje	erdvėje,	dažnai	linkusi	susitelkti	ties	vietos	konkrečiomis	problemomis,	
kurias	galima	spręsti	veiksmingiau.	Net	ir	specialūs	kovos	su	nusikaltimais	
elektroninėje	erdvėje	padaliniai	tiria	tik	sunkius	ar	žiniasklaidoje	atgarsį	su-
kėlusius	nusikaltimus.	„Dažnai pasitaiko atvejų, kai Lietuvos piliečius, besi-
kreipiančius į NEETS dėl mažareikšmių nusikaltimų šioje srityje, tenka nu-
kreipti į teritorinius policijos komisariatus. Deja, jie nėra pakankamai aprū-
pinti įranga ir priemonėmis. Taip pat trūksta kvalifikacijos, todėl tokių tyrimų 
rezultatai dažnai nepateisina nukentėjusiųjų lūkesčių.“333

Išvardytos	priežastys	leidžia	manyti,	kad	į	oficialiąją	nusikalstamumo	sta-
tistiką	neįtraukiama	elektroninių	nusikaltimų	dalis	gali	būti	ypač	didelė,	o	
patys	šie	nusikaltimai	yra	vieni	latentiškiausių	tarp	visų	nusikaltimų	rūšių.

331 High	Tech	Crimes	within	the	EU:	Old	crimes	new	tools,	new	crimes	new	tools,	Au-
gust	 2007.	 Elektroninė	 versija:	 http://www.europol.europa.eu/publications/Serious_
Crime_Overviews/HTCThreatAssessment2007.pdf,,	p.	9.

332 Yar M.	Cybercrime	And	Society.	London:	SAGE,	2006,	p.	14.
333 Varnas J. Nusikaltimai	elektroninėje	erdvėje	–	XXI	amžiaus	rykštė	//	Alfa.lt,	2007	09	

16. http://www.alfa.lt/straipsnis/150409 

IV.8.3.	Elektroninių	nusikaltimų	aritmetika
Dėl	 jau	aptartų	kompiuterinių	nusikaltimų	ypatumų	bei	didelio	 jų	 laten-

tiškumo,	taip	pat	dėl	standartizuotos	pranešimų	apie	kompiuterinius	nusikal-
timus	 sistemos	 nebuvimo334	 sunku	 kalbėti	 apie	 kokią	 nors	 tikslią	 jų	 statis-
tiką.	 Dar	 daugiau	 problemų	 kyla,	 jei	 norime	 nustatyti	 šių	 nusikaltimų	 ten-
dencijas	 laiko	 atžvilgiu,	 nes	 ir	 pačios	 technologijos,	 ir	 jas	 reguliuojančios	
teisės	normos	sparčiai	kinta.	Atsiranda	nauji	 teisės	aktai,	kriminalizuojamos	
naujos	veikos,	dėl	 to	adekvačiai	 jas	 lyginti	 su	ankstesnių	metų	duomenimis	
darosi	 beveik	neįmanoma.

24 lentelė. Registruotos	 nusikalstamos	 veikos	 elektroninių	 duomenų	 ir	 in-
formacinių	 sistemų	 saugumui	2003–2009	m.

2003 
05–12 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Neteisėtas	poveikis	
elektroniniams	duomenims	
(196	str.)

2 4 1 2 4 10 8

Neteisėtas	poveikis	
informacinei	sistemai	
(197	str.)

0 2 0 2 3 7 1

Neteisėtas	elektroninių	duo-
menų	perėmimas	ir	panau-
dojimas	(198	str.)

2 7 6 10 11 72 32

Neteisėtas	prisijungimas	
prie	informacinės	sistemos	
(1981	str.)

– 1 10 6 30 2 9

Neteisėtas	disponavimas	
įrenginiais,	programine	
įranga,	slaptažodžiais,	pri-
sijungimo	kodais	ir	kitais	
duomenimis	(1982	str.)

– 1 1 0 2 0 7

Iš	viso 4 15 18 20 50 91 57

Nuo	 2003	m.	 gegužės	 1	 d.	 duomenys	 apie	Lietuvoje	 užregistruotus	 nu-
sikaltimus	 elektroninių	 duomenų	 ir	 informacinių	 sistemų	 saugumui	 pradėti	
fiksuoti	oficialioje	 registruotų	nusikaltimų	statistikoje. 24 lentelėje	pateikia-

334 High	Tech	Crimes	within	the	EU:	Old	crimes	new	tools,	new	crimes	new	tools,	Au-
gust	 2007,	 p.	 10.	 http://www.europol.europa.eu/publications/Serious_Crime_Over-
views/HTCThreatAssessment2007.pdf
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mi	skaičiai	 iš	Informatikos	ir	ryšių	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	
vidaus	 reikalų	ministerijos	 statistinių	 ataskaitų.335

Pateikti	duomenys	rodo,	kad	registruotų	nusikaltimų	elektroninių	duome-
nų	ir	informacinių	sistemų	saugumui	nuolat	daugėja,	nors	patys	skaičiai	nėra	
itin	 dideli.	 Tačiau	 vertinant	 šiuos	 skaičius	 reikia	 atsižvelgti	 į	 jau	 aptartus	
kompiuterinių	 nusikaltimų	 ypatumus	 bei	 didelį	 jų	 latentiškumą.	 Taip	 pat	
reikėtų	atkreipti	dėmesį	į	tai,	kad	šie	duomenys	labiau	atspindi	tik	specifinius	
kompiuterinius	nusikaltimus	siaurąja	prasme,	o	daugelis	nusikaltimų,	kuriuos	
darant	 naudojamasi	 kompiuterinėmis	 technologijomis,	 priskiriami	 kitoms	
registruotų	 nusikaltimų	 suvestinių	 kategorijoms.	 Nusikaltimų	 elektroninių	
duomenų	 ir	 informacinių	 sistemų	 saugumui	 skaičiaus	 didėjimo	 tendencija,	
ko	 gero,	 yra	 vienintelis	 dalykas,	 kurį	 galime	 nustatyti	 iš	 šių	 oficialios	 sta-
tistikos	duomenų,	nors	gana	atsargiai,	nes	 registruotų	nusikaltimų	skaičiaus	
svyravimai	 gali	 priklausyti	 nuo	 labai	 įvairių	veiksnių.336

Kaip	 viena	 iš	 priemonių	 apeiti	 tokį	 oficialios	 statistikos	 ribotumą	 pasi-
telkiami	viktimologiniai	nusikalstamumo	 tyrimai.	Manoma,	kad	 jie	gali	pa-
dėti	sužinoti	apie	nusikaltimus,	apie	kuriuos	nebuvo	pranešta	arba	jie	nebu-
vo	 užregistruoti,	 geriau	 suprasti	 nusikalstamumo	 procesus	 ir	 konkrečių	 nu-
sikaltimų	padarymo	būdus	 bei	 priežastis.	Tokie	 tyrimai	 labai	 svarbūs	 kom-
piuterinių	nusikaltimų	atveju,	nes	oficialių	duomenų	apie	šiuos	nusikaltimus	
beveik	 nėra.	 Žinoma,	 šie	 tyrimai	 turi	 savų	 trūkumų.	 Pirma,	 kol	 kas	 nėra	
bendros	 ir	 patikimos	 kompiuteriniams	 nusikaltimams	 skirtų	 viktimologinių	
tyrimų	metodologijos.	Antra,	 šie	 tyrimai	 neretai	 yra	 labai	 selektyvūs	 ir	 ap-
ima	 daugiau	 verslo	 sektorių,	 įmones	 ir	 interneto	 prieigos	 paslaugų	 tiekėjus	
negu	 pavienius	 vartotojus.	 Trečia,	 kaip	 jau	minėta,	 didelė	 dalis	 nukentėju-
siųjų	 gali	 tiesiog	 nesuprasti	 tapę	 kompiuterinių	 nusikaltimų	 aukomis	 arba	
vengti	 tai	 pasakyti	 net	 ir	 per	 anoniminę	 apklausą.	 Taip	 pat	 gali	 nesutapti	
tyrėjų	ir	respondentų	požiūris	į	 tai,	kas	yra	kompiuteriniai	nusikaltimai.	Dėl	
to	 kyla	 abejonių,	 ar	 tokių	 tyrimų	 rezultatai	 patikimi.	 Ketvirta,	 dažnai	 šie	
tyrimai	atliekami	ne	kompiuterinių	nusikaltimų	atskleidimo,	o	kompiuterinių	
tinklų	 ir	 informacijos	saugumo	sumetimais,	 todėl	 labiau	pabrėžiami	techno-
loginiai	aspektai,	o	teisiniai	ir	kriminologiniai	paliekami	nuošalyje.	Kalbama	

335 Informatikos	ir	ryšių	departamento	prie	Vidaus	reikalų	ministerijos	statistinė	ataskaita	
Duomenys	apie	nusikalstamas	veikas,	padarytas	Lietuvos	Respublikoje	(Forma	1-G).	
http://www.nplc.lt/stat/atas/ird/1g/1g.htm 

336 Sakalauskas G.	Įvadas	į	empirinę	kriminologiją.	Metodinė	priemonė.	Vilnius:	Eugri-
mas,	2007,	p.	50.

ne	 apie	 kompiuterinius	 nusikaltimus,	 o	 apie	 incidentus,	 vykstančius	 skait-
meninėje	 erdvėje,	 kompiuterių	 tinkluose,	 dažnai	 apsiribojant	 tik	 keletu	 po-
puliariausių	 ar	 lengviausiai	 suprantamų	klausimų	 respondentui.

Tokie	 tyrimai,	nors	 ir	 turi	 trūkumų,	kol	kas	yra	kone	vienintelis	duome-
nų	šaltinis,	leidžiantis	susidaryti	aiškesnį	vaizdą	apie	kompiuterinių	nusikal-
timų	mastą	bei	plitimo	tendencijas.	Lietuvoje	panašius	tyrimus	nuo	2004	m.	
atlieka	Lietuvos	Respublikos	 ryšių	 reguliavimo	 tarnyba.	Verslo	 įmonės,	 in-
terneto	 prieigos	 paslaugų	 teikėjai	 (toliau	 –	 IPT)	 ir	 interneto	 vartotojai	 tie-
sioginio	 interviu	 arba	 internetinės	 apklausos	 būdu	 klausiami,	 su	 kokiais	
tinklų	 ir	 informacijos	 saugumo	 incidentais	 jie	 susiduria,	 kokią	 žalą	 dėl	 to	
patiria	 ir	 kokias	 priemones	 naudoja	 apsisaugoti	 nuo	 tokių	 incidentų.337	Kai	
kurie	 šių	 tyrimų	duomenys	 apibendrinti	25 lentelėje.

25 lentelė. Interneto	vartotojų,	įmonių	ir	IPT	atsakymai	apie	per	atitinkamus	
metus	patirtus	kompiuterių	tinklų	ir	informacijos	saugumo	incidentus	proc.
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Kompiuteriniai	virusai 78 79 100 71 86 98 70 73 84 61 53 98
Nepageidaujami	el.	
pašto	laiškai 63 76 100 47 94 98 58 83 93 65 75 100

Įsilaužimai	į	
kompiuterius 6 5 28 5 4 9 1 2 18 2 1 11

Duomenų	vagystės 3 3 6 2 2 11 2 3 18 3 3 33
Neteisėto	turinio	
informacija	tinkle 11 – – 10 – – 7 – – 6 – –

Atsisakymo	aptarnauti	
atakos	(DoS) – 9 44 – 4 45 – – 41 – 0,4 38

Įmonės	darbuotojų	
piktavališki	veiksmai	
vietos	tinkle

– – – – 11 – – 4 - – 3 –

Kita 6 – – 7 – 4 6 – 2 – – 7
Patyrė	konkrečią	žalą 18 25 68 18 46 72 18 30 45 37 36 56

337 Lietuvos	 Respublikos	 ryšių	 reguliavimo	 tarnybos	 tyrimai.	 http://www.rrt.lt/index.
php?-81858646
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Absoliuti	dauguma	interneto	vartotojų,	įmonių	ir	IPT	teigia	susiduriantys	
su	vienais	ar	kitais	tinklų	ir	informacijos	saugumo	incidentais.	Vyrauja	kom-
piuteriniai	virusai	 ir	nepageidaujamo	elektroninio	pašto	 laiškai	 (SPAM),	 ta-
čiau	 dalis	 respondentų	 teigia	 patyrę	 atakas	 ir	 įsilaužimus	 į	 kompiuterines	
sistemas	bei	duomenų	vagystes.	Kasmet	18	proc.	apklaustų	 interneto	varto-
tojų	 teigė	dėl	kompiuterinių	 incidentų	patyrę	konkrečią	žalą,	o	 taip	 teigusių	
įmonių	 ir	 IPT	buvo	daug	daugiau.	Žala	dažniausiai	 įvardijama	kaip	progra-
minės	 įrangos	ar	kompiuterinės	 technikos	 sugadinimas,	dalis	 įmonių	 teigia,	
kad	dėl	incidentų	buvo	sutrikusi	jų	normali	komercinė	veikla	bei	patirti	tam	
tikri	materialiniai	 nuostoliai.

Lietuvos	mokslo	 ir	 studijų	 kompiuterinio	 tinklo	 LITNET	 kompiuterinių	
incidentų	tyrimo	tarnyba	(CERT)	taip	pat	pateikia	statistikos	duomenis	apie	
šiame	tinkle	užfiksuotus	incidentus338.	Šiuo	atveju	remiamasi	ne	apklausomis,	
o	 pačių	 vartotojų	 pranešimais	 ir	 minėtos	 tarnybos	 specialistų	 nustatytais	
pažeidimų	atvejais.	Apibendrinti	 duomenys	pateikti	26 lentelėje.

26 lentelė. LITNET	 tinkle	užfiksuoti	kompiuteriniai	 incidentai
Metai 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Incidentai 20 182 287 931 849 1	347 2 054 2 210 1	585 1	721 2 290

Dalis procentais
Virusai,	
kirminai

Nėra	
duomenų

17 33 54 60 45 60

Nėra	
duo-
menų

59

SPAM 17 19 19 15 20 19 7
Autorinių	
teisių	pa-
žeidimai

– 4 8 9 6 7 21

Įsilaužimai,	
atakos 2 11 8 6 12 6 7

Skenavimai 
(spragų	
paieška)

62 27 10 7 13 3 –

Kiti 2 6 1 3 4 5 6

Duomenys	 taip	pat	 rodo	kompiuterinių	 incidentų	 skaičiaus	didėjimą	 (iš-
skyrus	2002	 ir	2006	m.,	kai	 incidentų	 sumažėjo).	Vyrauja	 incidentai,	 susiję	
su	 kompiuteriniais	 virusais	 ir	 nepageidaujamo	 elektroninio	 pašto	 laiškais,	

338 Lietuvos	mokslo	 ir	 studijų	kompiuterių	 tinklo	kompiuterinių	 incidentų	 tyrimo	 tarny-
bos	statistika.	http://cert.litnet.lt/statistika/index.html

tačiau	 pasitaiko	 ir	 įsilaužimų	 į	 kompiuterines	 sistemas,	 autorinių	 teisių	 pa-
žeidimų	 ir	 kitų	 incidentų.

Nors	Europos	Sąjungos	valstybėse	ir	visame	pasaulyje	atliekama	daugy-
bė	 tyrimų,	susijusių	su	kompiuteriniais	nusikaltimais	 ir	 informacijos	saugu-
mo	problemomis,	vis	dėlto	pripažįstama,	kad	kol	kas	nėra	vienos,	patikimos	
tokių	 nusikaltimų	 statistikos.339	 Tyrimų	 pateikiami	 duomenys	 yra	 daliniai,	
fragmentiški,	 neretai	 gana	 prieštaringi.	 Skirtinga	 tyrimų	metodologija,	 skir-
tingas	įvairių	šalių	teisinis	reguliavimas	ir	dinamiška	kompiuterinių	nusikal-
timų	 prigimtis	 bei	 jų	 sampratos	 įvairovė	 daro	 tokios	 statistikos	 galimybę	
sunkiai	 įmanomą.

Europos	Komisijos	 Statistikos	 biuras	 (EUROSTAT)	 pateikia	 gana	 skur-
džius	 duomenis	 apie	 kai	 kuriuos	 interneto	 vartotojų	 ir	 įmonių	 patirtus	 sau-
gumo	incidentus.	27 lentelėje	pateikiami	duomenys	apie	gyventojus	 ir	 įmo-
nes,	 besinaudojančius	 internetu	 ir	 per	 pastaruosius	 12	 mėnesių	 patyrusius	
tam	 tikrų	kompiuterinio	 saugumo	 incidentų	 (27	ES	 šalių	 narių	 vidurkis).

27 lentelė. ES	gyventojai	 ir	 įmonės	(išskyrus	finansines	 institucijas),	patyrę	
kompiuterinių	 saugumo	 incidentų	 (proc.)340
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Apgaulingas	mokėjimas	(kredito	ar	debeto	
kortele) 0,9 – 1,3 –

Piktnaudžiavimas	internete	pateiktais	asmens	
duomenimis 4,6 – 3,8 –

Kompiuteriniai	virusai,	lėmę	informacijos	ar	
laiko	nuostolius 32,3 – 34,4 –

Neteisėtas	prisijungimas – 2 – 2
Šantažas,	grasinimai – 1 – 0
Virusų	atakos – 29 – 29

339 European	 Network	 and	 Information	 Security	Agency.	 Security	 Economics	 and	 the	
Internal	 Market.	 http://www.enisa.europa.eu/doc/pdf/report_sec_econ_&_int_mark_	
20080131.pdf

340 Naujesni	duomenys	iki	2010	m.	spalio	26	d.	nebuvo	paskelbti.
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Šie	 duomenys	 apima	 tik	 keletą	 kompiuterinio	 saugumo	 incidentų	 tipų,	
palikdami	nuošalyje	daug	gausesnę	jų	įvairovę,	ir	kažin	ar	nors	kiek	atspin-
di	 tikrąją	padėtį.	Pavyzdžiui,	neseniai	atliktas	verslo	 įmonių	 tyrimas	Jungti-
nėje	Karalystėje	parodė,	kad	per	pastaruosius	metus	kompiuterinio	saugumo 
incidentų	patyrė	45	proc.	mažų	 (mažiau	nei	50	darbuotojų),	72	proc.	dide-
lių	 (daugiau	 nei	 250	 darbuotojų)	 ir	 net	 94	 proc.	 labai	 didelių	 (daugiau	 nei	
500	darbuotojų)	įmonių.341	26	proc.	įmonių	teigė	patyrusios	bent	vieną	reikš-
mingą	saugumo	incidentą.	Pašalinti	didelius	 incidentus	vidutiniškai	kainavo	
nuo	 1	 000	 iki	 2	 000	 svarų	 sterlingų	 (stambioms	 įmonėms	 4	 000–8	 000	
svarų	sterlingų),	neskaičiuojant	tiesioginių	finansinių	nuostolių	ir	žalos	įmo-
nės	 reputacijai.	 Įdomu,	 kad	 virusų	 atakų	 smarkiai	 sumažėjo,	 o	 svarbiais	
incidentais	 tampa	bandymai	 įsilaužti	 į	kompiuterines	sistemas	 ir	pačių	 įmo-
nių	 darbuotojų	 piktnaudžiavimas	 arba	 netinkamas	 kompiuterinių	 sistemų	
naudojimas.

Taigi,	nors	kompiuterinių	nusikaltimų	statistikai	būdinga	didelė	įvairovė	ir	
nenuoseklumas,	tačiau	tai	nepaneigia	jų	keliamos	ir	ateityje,	ko	gero,	tik	didė-
siančios	grėsmės.	Maža	to,	jeigu	prisiminsime	šių	nusikaltimų	latentiškumą	ir	
sutiksime,	kad	tik	labai	nedidelė	jų	dalis	tampa	žinoma	teisėsaugos	instituci-
joms,	jų	keliamos	problemos	gali	pasirodyti	viena	iš	svarbiausių	XXI	a.	Ka-
nados	policija	jau	pripažįsta,	kad	kompiuteriniai	nusikaltimai	tampa	svarbiau-
sia	problema.342	 Jungtinių	Valstijų	Federalinis	 tyrimų	biuras	kompiuterinius	
nusikaltimus	 laiko	viena	 iš	 prioritetinių	 tyrimo	 sričių343.	Europos	Komisija	
ieško	būdų	suvienyti	ir	koordinuoti	Europos	Sąjungos	šalių	pastangas	kovojant	
su	 nusikaltimais	 elektroninėje	 erdvėje344.	Nėra	 jokio	 pagrindo	manyti,	 kad	
Lietuva	būtų	kokia	nors	šių	tendencijų	išimtis,	todėl	verta	svarstyti,	ar	teisė-
saugos	 ir	 valdžios	 institucijos	 jau	dabar	 neturėtų	 kompiuterinio	 saugumo	 ir	
kompiuterinių	nusikaltimų	klausimams	suteikti	prioriteto.

Pirmiausia	reikėtų	ieškoti	galimybių	ir	būdų	sumažinti	nusikaltimų	elek-
troninėje	erdvėje	latentiškumo	lygį.	Jeigu	šie	nusikaltimai	nepastebimi,	igno-
ruojami	 arba	 apie	 juos	 nepranešama	 teisėsaugos	 institucijoms,	 tai	 tampa	
papildoma	 paskata	 jiems	 pasikartoti	 ir	 daugėti.	 Todėl	 reikia	 nuosekliai	 ir	

341 Department	for	Business,	Enterprise	&	Regulatory	Reform.	2008	Information	Securi-
ty	Breaches	Survey.	http://www.berr.gov.uk/files/file45714.pdf 

342 http://www.newswire.ca/en/releases/archive/May2008/21/c2919.html
343 http://www.fbi.gov/hq.htm
344 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/199&format=											

HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr 

kryptingai	 informuoti	 visuomenę	 bei	 ugdyti	 supratingumą	 apie	 informacinį	
saugumą.	 Viena	 vertus,	 informuojama	 turėtų	 būti	 gana	 kompetentingai	 ir	
profesionaliai,	 be	 jokio	mitologizavimo	ar	 bauginimo	 atskleidžiant	 esmines	
kompiuterinio	 saugumo	 grėsmes	 bei	 konkrečius	 jų	 raiškos	 mechanizmus,	
kita	 vertus,	 jo	 turinys	 turėtų	 būti	 aiškus	 ir	 suprantamas	 paprastiems	 infor-
macinių	technologijų	vartotojams,	nereikalaujantis	specialaus	pasirengimo	ar	
techninių	 žinių.	 Vienas	 iš	 ateityje	 svarstytinų	 pasiūlymų	 galėtų	 būti	 ir	 ati-
tinkamo	 interneto	 saugumo	 kurso	 įtraukimas	 į	 bendrojo	 lavinimo	mokyklų	
programas.

Vartotojai	 turėtų	 būti	 skatinami	 pranešti	 apie	 pastebėtus	 elektroninius	
nusikaltimus	 teisėsaugos	 institucijoms.	 Čia	 labai	 svarbu	 rasti	 būdus,	 kaip	
apsaugoti	verslo	įmonių	interesus	ir	sumažinti	jų	nuogąstavimus	dėl	galimy-
bės	 prarasti	 reputaciją.	 Galbūt	 čia	 galėtų	 būti	 naudinga	 užtikrinti	 šių	 nusi-
kaltimų	aukų	anonimiškumą.	Jeigu	pavyktų	pasiekti,	kad	nusikaltimai	elek-
troninėje	 erdvėje	 būtų	 dažniau	 pastebimi	 ir	 atpažįstami	 bei	 atitinkamai	 pa-
daugėtų	pranešimų	apie	juos,	kiltų	realus	poreikis	stiprinti	šiuos	nusikaltimus	
tiriančius	 teisėsaugos	 institucijų	 padalinius.	 Pritraukiant	 labai	 kvalifikuotus	
specialistus	 ir	 užtikrinant	 tinkamą	 techninį	 lygį,	 valstybės	 ir	 kiti	 sektoriai	
turėtų	 būti	 skatinami	 bendradarbiauti	 didinant	 interneto	 saugumą.	 Įstatymų	
leidyboje	 taip	 pat	 turėtų	 būti	 atsižvelgiama	 į	 nuolatinį	 interneto	 grėsmių	
didėjimą	ir	kintantį	jų	pobūdį	bei	atitinkamai	tobulinamas	šios	srities	teisinis	
reguliavimas.
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Šiame	 skyriuje	 glaustai	 aptarsime	 kai	 kuriuos	 statistikos	 rodiklius,	 apibū-
dinančius	 socialinius	demografinius	asmenų,	 įtariamų	 (kaltinamų)	padariu-

sių	 nusikalstamas	 veikas,	 požymius	 bei,	 kiek	 tai	 įmanoma,	 pamėginsime	
palyginti	Lietuvos	 ir	 kitų	Europos	 valstybių	 duomenis.	 Plačiausiai	 aptarsi-
me	amžių	ir	lytį,	nes	šių	rodiklių	statistikos	duomenys	(ypač	užsienio	šalių)	
yra	 geriausiai	 susisteminti	 ir	 analizuotini.

Amžius	 yra	 vienas	 iš	 svarbių	 požymių,	 apibūdinančių	 žmogų,	 jo	 asme-
nybę,	 nes	 keičiantis	 amžiui	 vyksta	 ne	 tik	 biologiniai	 organizmo	 pokyčiai,	
bet	keičiasi	žmogaus	socialinės	funkcijos	bei	vaidmenys,	charakterio	bruožai,	
reagavimo	 į	 konfliktines	 situacijas	 būdai	 ir	 kt.	 Įvairių	 šalių	 bei	 laikotarpių	
nusikalstamumo	 statistikos	 duomenys	 ir	 daugelis	 tyrimų	 rodo,	 kad	 propor-
ciškai	 didžiausią	 nusikalstančių	 asmenų	 dalį	 sudaro	 vėlyvosios	 paauglystės	
ir	ankstyvosios	jaunystės	(maždaug	iki	25	metų)	amžiaus	asmenys,	o	vėliau,	
didėjant	amžiui,	ši	proporcija	mažėja.345	Nors	toks	amžiaus	ir	nusikalstamu-
mo	ryšys	nėra	visiškai	vienodas	kalbant	apie	 skirtingas	nusikaltimų	 rūšis	 ir	
juo	 labiau	 lyginant	vyrų	 ir	moterų	nusikalstamumą,	vis	dėlto	 amžius	 laiko-
mas	 labai	 svariu	 nusikalstamam	elgesiui	 įtaką	darančiu	veiksniu346.

Biologiškai	paauglystė	ir	ankstyvoji	jaunystė	yra	tas	amžiaus	tarpsnis,	kai	
sparčiai	tobulėja	tam	tikros	fizinės	organizmo	savybės	(jėga,	ištvermė,	greitis,	
judesių	kontrolė	ir	pan.),	kurios	gali	būti	reikalingos	įvairioms	nusikalstamoms	
veikoms	atlikti.	Kitas	dažnai	minimas	veiksnys	yra	hormonų	veiklos	pokyčiai	
organizme,	kai	vėlyvosios	paauglystės	laikotarpiu	labai	suintensyvėja	testos-
terono	gamyba	 ir	 tai	siejama	su	 jaunuolių	elgesio	pokyčiais	–	padidėjusia	
agresija,	pasunkėjusia	savikontrole,	emociniu	nestabilumu.

Vis	dėlto,	aiškinant	didesnį	nusikalstamo	elgesio	paplitimą	tarp	jaunesnio	
amžiaus	 gyventojų,	 labiau	 pabrėžiami	 įvairūs	 socialiniai	 ir	 pažintiniai,	 o 
ne	 biologiniai veiksniai.347	 Tam	 tikras	 nukrypstantis	 nuo	 priimtų	 normų	

345 Plačiau	žr.:	Sakalauskas G.	Socialinė	vaikų	ir	jaunimo	nusikalstamo	elgesio	kontrolė.	
Knygoje:	Aleknevičienė	J.	(sudarytoja).	Socialinės	deviacijų	problemos.	Vilnius:	Eu-
grimas,	2007,	p.	158–190.

346 Atkreiptinas	 dėmesys	 ir	 į	 tai,	 jog	 žmogaus	 amžius	 (taip	 pat	 ir	 lytis)	 nėra	 ir	 negali	
būti	nusikalstamo	elgesio	priežastis.	Tačiau	šio	elgesio	genezėje	susidaro	visuma	so-
cialinių,	psichologinių,	biologinių	ir	kitų	veiksnių,	susijusių	ne	vien	priežastiniais,	bet	
ir	kitais	determinacijos	ryšiais	(funkciniais,	statuso,	vaidmens	ir	t.	t.).	Kriminologijoje	
seniai	pastebėtas	reikšmingas	koreliacinis	ryšys	tarp	gyventojų	socialinės	demografi-
nės	sudėties	ir	registruoto	nusikalstamumo	lygio,	dinamikos	ir	struktūros.

347 Plačiau	 žr.:	Gečėnienė S., Gruževskis B., Čėsnaitė B., Kalpokas V., Michailovič I., 
Mikalauskaitė A., Sakalauskas G., Šliužienė J., Švedas A. A., Vaicekauskaitė L., Velič-
kienė D.	Vaikų	ir	jaunimo	neužimtumo	ir	nusikaltimų	prevencija.	Vilnius:	Nusikalsta-
mumo	prevencijos	Lietuvoje	centras,	Teisės	 institutas,	2000;	Justickaja S., Ūselė L., 



V. Asmenų, įtariamų (kaltinamų) padariusių nusikalstamas veikas, 
pasiskirstymas pagal amžių ir lytį Lietuvoje ir kitose Europos šalyse186

Vaidas Kalpokas Vaidas Kalpokas

187
V. Asmenų, įtariamų (kaltinamų) padariusių nusikalstamas veikas, 

pasiskirstymas pagal amžių ir lytį Lietuvoje ir kitose Europos šalyse

elgesys	paauglystėje	laikomas	natūraliu	ir	būdingu	šiai	amžiaus	grupei,	nes	
visuomenės	(pimiausia	per	šeimą	ir	mokyklą)	perduodamos	socialinės	nor-
mos	 dar	 nėra	 ganėtinai	 internalizuotos	 ir	 suvokiamos.	 Šiuo	 laikotarpiu	 te-
besitęsiančiame	 jaunuolių	 socializacijos	 procese	 svarbiausi	 tampa	 bendra-
amžiai	 ir	 jų	 grupės,	 kuriose	 nuolat	 vyksta	 tam	 tikra	 kova	 dėl	 aukštesnio	
statuso.	Agresyvus	 ar	 net	 nusikalstamas	 elgesys,	 suaugusiųjų	 visuomenės	
primetamų	 ir	 dažnai	 paaugliams	 nesuprantamų	 socialinių	 normų	 laužymas	
tokiose	grupėse	 jaunuoliui	gali	 tapti	 būdu	 ir	padidinti	 savivertę,	 ir	 įtvirtin-
ti	priklausymą	grupei	bei	padėtį	grupės	hierarchijoje.	Nusikalstamas	elgesys	
taip	pat	dažnai	gali	būti	vieninteliu	ar	patraukliausiu	būdu	pasiekti	 trokšta-
mų	 gėrybių	 (pinigų,	 kitų	materialinių	 vertybių).	 Jauni	 žmonės	 dažniau	 el-
giasi	 impulsyviai,	ne	visada	adekvačiai	suvokdami	ar	prognozuodami	savo	
poelgių	padarinius,	 todėl	 ir	 jų	padaromi	nusikaltimai	dažnai	yra	situaciniai,	
spontaniški,	 neapgalvoti,	 o	 tai	 reiškia,	 kad	 ir	 lengviau	pastebimi,	 užregis-
truojami	 bei	 atskleidžia	mi.348	 Kita	 vertus,	 pažymima,	 kad	 ir	 teisėsaugos	
institucijos	 gali	 vadovautis	 tam	 tikromis	 stereotipinėmis	 nuostatomis	 apie	
tai,	 kas	 ir	 kokius	 nusikaltimus	 padaro	 dažniausiai.	 Kuo	 labiau	 visuomenės	
bei	policijos	suvokime	įsigali	asociatyvūs	nusikalstamumo	ir	jaunimo	(ypač	
vyriškos	 lyties)	 ryšiai,	 tuo	 labiau	 tai	 tampa	 panašu	 į	 tam	 tikrą	 „save	 išpil-
dančią	pranašystę“	–	 jauniems	žmonėms	skiriama	daugiau	dėmesio,	nes	 jie	
dažniau	 nusikalsta,	 o	 kuo	 daugiau	 jiems	 skiriama	dėmesio,	 tuo	 daugiau	 jų	
padarytų	 nusikaltimų	 atskleidžiama.349	 Yra	 ir	 daugiau	 priežasčių,	 kodėl	
visuomenei	 ir	 teisėsaugos	institucijoms	gali	būti	„patogiau“	daugiau	dėme-
sio	skirti	 jaunesnio	amžiaus	gyventojų	grupei:	socialinis	 jaunų	žmonių	sta-

Kalpokas V.	13–15	metų	amžiaus	moksleivių	delinkventinis	elgesys	 ir	viktimizacija	
Lietuvoje	 //	 Teisės	 problemos,	 2008,	 Nr.	 4,	 p.	 67–108	 (klaidos	 ištaisymas:	 Teisės	
problemos,	2009,	Nr.	1,	p.	123);	Sakalauskas G.	Socialinė	vaikų	ir	jaunimo	nusikals-
tamo	elgesio	kontrolė.	Knygoje:	Aleknevičienė	 J.	 (sudarytoja).	Socialinės	deviacijų	
problemos.	Vilnius:	Eugrimas,	2007,	p.	158–190;	Sakalauskas G.	Tarptautiniai	stan-
dartai	nepilnamečių	justicijoje.	Knygoje:	Česnaitytė	I.	(ats.	redaktorė).	Nepilnamečių	
justicija	 Lietuvoje:	 teorija	 ir	 praktika.	 Metodinis	 leidinys.	 Vilnius:	 Petro	 ofsetas,	
2007,	p.	11–35.

348 Sakalauskas G.	 Socialinė	 vaikų	 ir	 jaunimo	 nusikalstamo	 elgesio	 kontrolė.	Knygoje:	
Aleknevičienė	 J.	 (sudarytoja).	 Socialinės	 deviacijų	 problemos.	 Vilnius:	 Eugrimas,	
2007,	p.	179–187.

349 Vileikienė E.	Lietuvos	nepilnamečių	justicijos	problemos:	sociologinė	analizė.	Vilnius:	
Jungtinių	Tautų	 vystymo	 programa,	 Nusikalstamumo	 prevencijos	 Lietuvoje	 centras,	
2007,	p.	62.

tusas	 visuomenėje	paprastai	 yra	 žemesnis,	 o	 tai	 reiškia,	 kad	 juos	 stebėti	 ir	
kontroliuoti	 yra	 lengviau;	 jauni	 žmonės	 paprastai	 turi	 mažiau	 socialinių	
įsipareigojimų	 ir	 atsakomybių	 (tokių	 kaip	maži	 vaikai,	 finansiniai	 įsiparei-
gojimai	ir	pan.),	todėl	jų	apkaltinimas,	kad	padarė	nusikaltimą,	ar	įkalinimas	
sukelia	 mažiau	 tiesioginių	 padarinių	 kitiems;	 jauni	 žmonės	 dažnai	 neturi	
galimybių	sumokėti	už	brangų	teisinį	atstovavimą,	todėl	galima	manyti,	kad	
jų	 padaryti	 nusikaltimai	 tiriami	 „produktyviau“.

Nagrinėjant,	kodėl	nuo	tam	tikro	amžiaus	nusikalstamo	elgesio	aktyvumas	
statistiškai	 ima	 mažėti,	 taip	 pat	 galima	 išskirti	 keletą	 susijusių	 veiksnių. 
Maždaug	nuo	25-erių	metų	žmonės	pradeda	dirbti,	kurti	 šeimas,	keičiasi	 jų	
socialiniai	vaidmenys	bei	socializacinė	aplinka,	gyvenimo	būdas,	keičiasi	 ir	
visuomenės	 į	 juos	 dedami	 didesnės	 atsakomybės	 ir	 „brandaus“	 elgesio	 lū-
kesčiai.350	 Sumažėja	 bendraamžių	 grupių	 įtaka	 ir	 svarba,	 nes	 labiau	 domi-
masi	priešingos	lyties	partneriais,	atrandami	kiti	gyvenimo	autoritetai.	Atvi-
resni	 tampa	 ir	 teisėti	materialinių	gėrybių	bei	 pramogų	 siekimo	būdai	 –	 tai	
ir	 mokamas	 darbas,	 ir	 kreditų	 bei	 paskolų	 galimybės,	 laisvai	 prieinamas	
alkoholis,	 lytiniai	 santykiai	 ir	 kita.	 Pamažu	 internalizuojamas	 suaugusiojo	
žmogaus	 statusas,	 konvencinės	 visuomenės	 vertybės	 ir	 prisiimami	 su	 tuo	
susiję	 socialiniai	 vaidmenys	 kartu	 mažina	 ir	 subjektyvų	 deviacinio	 elgesio	
priimtinumą.	Vystantis	pažintiniams	ir	analitiniams	proto	gebėjimams	mažė-
ja	 egocentrizmas,	 hedonizmas	 ir	 nenugalimumo	 jausmas,	 geriau	 suvokiami	
galimi	 nusikalstamo	 elgesio	 padariniai,	 o	 ankstesnis,	 kartais	 galbūt	 delin-
kventinis	ar	nusikalstamas,	elgesys	 imamas	vertinti	kaip	kvailos	ar	nevyku-
sios	 paaugliškos	 išdaigos.	 Kita	 vertus,	 atkreiptinas	 dėmesys	 ir	 į	 tai,	 kad	
bėgant	metams	 ir	 atsirandant	 socialiniams	 vaidmenims	 bei	 galimybėms	 at-
siveria	 galimybės	 padaryti	 ir	 kitokių,	mažiau	 pastebimų,	 ne	 tokių	 rizikingų	
ir	 atitinkamai	 sunkiau	 ištiriamų	 nusikalstamų	 veikų,	 o	 tai	 reiškia,	 kad	 ir	
mažesnė	 jų	 dalis	 yra	 atspindima	oficialioje	 nusikalstamumo	 statistikoje.

Nagrinėjant	 gyventojų	 pasiskirstymą	 pagal	 amžiaus	 grupes	 matyti,	 kad	
galimi	 įvairūs	 grupavimo	 variantai	 –	 tai	 priklauso	 nuo	 tyrimo	 tikslų	 bei	
specifikos.	Kriminologinėje	statistikoje	nusikaltimus	padarę	asmenys	dažnai	
skirstomi	 į	 tokias	 amžiaus	 grupes:	 14–17	m.,	 18–24	m.,	 25–29	m.,	 30	 ir	
daugiau	metų.	Toks	 amžiaus	 grupių	 išskyrimas	 iš	 dalies	 yra	 nulemtas	 bau-
džiamosios	atsakomybės	taikymo	ypatumų,	kita	vertus,	Lietuvoje	ne	mažiau	
kaip	pusę	visų	 teistų	 ir	 apie	 tris	 ketvirtadalius	 teistų	už	 smurtinius	nusikal-
timus	 asmenų	 sudaro	 14–29	 metų	 amžiaus	 jaunimas,	 sudarantis	 maždaug	

350 Ten	pat,	p.	7;	Matza D.	Nusižengiamumo	srovėje.	Vilnius:	Vaga,	2004.
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trečdalį	Lietuvos	gyventojų.	28 lentelėje	pateikiami	duomenys	apie	asmenų,	
kaltinamų	nusikalstamomis	veikomis,	 amžių.

Pateikti	duomenys	rodo,	kad	keičiantis	asmenų,	įtariamų	ar	kaltinamų	pa-
dariusių	nusikalstamas	veikas,	skaičiui,	jų	pasiskirstymo	pagal	amžiaus	grupes	
proporcijos	išlieka	santykinai	stabilios.	30	metų	ir	vyresnių	asmenų	lyginamo-
ji	dalis	nagrinėjamuoju	laikotarpiu	svyruoja	nuo	37,4	iki	42,5	proc.,	o	didžią-
ją	dalį,	t.	y.	apie	60	proc.,	sudaro	14–29	metų	asmenys.	Nepilnamečių	dalis	
tarp	asmenų,	įtariamų	(kaltinamų)	nusikalstamomis	veikomis,	su	nedideliais	
nuokrypiais	svyruoja	apie	15	proc.351	Nuo	2004	m.	renkama	išsamesnė	asme-
nų,	įtariamų	(kaltinamų)	padariusių	nusikalstamas	veikas,	amžiaus	statistika.	
Joje	matyti,	kad	didžiausią	30	metų	ir	vyresnio	amžiaus	asmenų	grupės	dalį	
sudaro	30–39	metų	asmenys,	tarp	visų	asmenų	–	maždaug	19–20	proc.

Lytis	taip	pat	laikoma	vienu	svarbesnių	požymių	tarp	asmenų,	kaltinamų	
padariusių	nusikalstamas	veikas.	Kriminologinėje	literatūroje	seniai	pastebė-
ti	tam	tikri	dėsningumai,	susiję	su	vyrų	ir	moterų	padarytų	nusikaltimų	skai-
čiaus	skirtumais	bendroje	nusikaltimus	padariusių	asmenų	struktūroje	bei	tarp	
atskirų	nusikalstamų	veikų	rūšių.352	Statistiškai	moterys	padaro	daug	mažiau	
registruotų	nusikalstamų	veikų	negu	vyrai.	Tai	 galioja	 beveik	visoms	nusi-
kalstamų	veikų	 rūšims	 ir	 amžiaus	 grupėms.	Bendras	 nusikalstamumo	 lygis	
gali	didėti	 arba	mažėti,	gali	keistis	padaromų	nusikalstamų	veikų	 struktūra,	
tačiau	 visuomet	 išlieka	 ganėtinai	 didelis	 ir	 stabilus	 atotrūkis	 tarp	 nustatytų	
vyrų	 ir	moterų,	 įtariamų	 (kaltinamų)	padariusių	nusikalstamas	veikas,	 skai-
čiaus.	Dar	mažesnė	dalis	moterų	padaro	sunkius	ar	smurtinius	nusikaltimus,	
jų	padaromų	nusikalstamų	veikų	 struktūrai	 būdingesnės	 lengvesnės	 turtinės	
nusikalstamos	 veikos.	 Smurtinės	moterų	 padaromos	 nusikalstamos	 veikos	
paprastai	sukelia	mažiau	žalos,	o	turtinės	–	mažiau	finansinių	nuostolių	(pa-
lyginti	su	padarytomis	vyrų).	Moterys	dažniau	veikia	pavieniui,	retai	įsitrau-
kia	į	nusikalstamas	grupuotes,	be	to,	jos	daug	rečiau	nusikalsta	pakartotinai,	
t.	y.	joms	(paprastai)	nėra	būdinga	ilgametė	kriminalinė	karjera.

351 Apie	nepilnamečių	nusikalstamumą	žr. toliau atskirą skyrių.
352 Plačiau	žr.:	Dünkel F., Kestermann C., Zolondek J.	Tarptautinė	moterų	kalėjimų	studija.	

Situacijos,	poreikių	analizė	ir	„gera	pratiką“.	Praktinis	vadovas.	Greifswald,	2005;	Кри-
ми	нология.	под	ред.	А.	И.	Долговой.	Москва:	Норма,	2002,	c.	783–799;	Кри	ми	но-
ло	гия.	под	ред.	А.	И.	Долговой.	Москва:	Норма,	2005,	c.	802–819;	Криминология.	
под	ред.	в.	Д. Малкова.	Москва:	Юстицинформ,	2006,	c.	371–381;	Криминология.	
под	 ред.	 в.	Н.	 Кудрявцева,	 в.	 Е.	 Эминова.	Москва:	Юристъ,	 2006,	 c.	 546–558;	
Кри	минология.	под	ред.	г.	А.	Аванесова.	Москва:	Юнити,	2006,	c.	397–405;	Кри-
минология.	под	 ред.	Дж.	Ф.	Шели:	питер,	 2003,	 c.	 134–161;	лайне м. Кри	ми-
нология	и	социология	отклоненного	поведения.	Хельсинки,	1994,	c.	91–92. 28
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Šiuos	 dėsningumus	 iš	 dalies	 lemia	 fiziologiniai	 lyčių	 skirtumai,	 bet	 ne	
mažiau	svarbūs	ir	socialiniai	veiksniai:	asmenybės	formavimosi	sąlygos	(skir-
tingi	lyčių	socializacijos	modeliai,	diegiantys	atitinkamai	vyriško	ir	moteriš-
ko	 elgesio	 stereotipus	 bei	 vertybines	 nuostatas),	 iš	 to	 kylantys,	 visuomenės	
lūkesčių	palaikomi	padėties	visuomenėje	bei	socialinių	vaidmenų	skirtumai,	
gyvenimo	 situacijos	 (kai	 vienos	 ar	 kitos	 lyties	 atstovai	 dėl	 savo	 gyvenimo	
stiliaus,	veiklos	srities,	einamų	pareigų,	kasdienės	aplinkos	 turi	daugiau	ga-
limybių	 padaryti	 tam	 tikras	 nusikalstamas	 veikas),	 socialinės	 kontrolės	 se-
lektyvumas,	kuriam	būdingos	nevienodos	tam	tikro	socialiai	nepageidaujamo	
elgesio	tolerancijos	ribos	bei	sankcijų	už	tokį	elgesį	griežtumas,	atsižvelgiant	
į	 prasižengusiojo	 lytį,	 ir	 kt.

Statistiškai	ir	visų	gyventojų,	ir	padariusiųjų	nusikalstamas	veikas	asme-
nų	pasiskirstymas	pagal	lytį	yra	vienas	pastoviausių	rodiklių.	1990–2009	m.	
statistikos	 duomenimis	 (žr.	30 pav.),	moterys	 Lietuvoje	 vidutiniškai	 sudaro	
apie	11	proc.	 visų	 asmenų,	 apkaltintų	padariusių	 registruotas	nusikalstamas	
veikas.	Ši	proporcija	 išlieka	 santykinai	 stabili,	 nors	moterų,	 įtariamų	 (kalti-
namų)	nusikalstamomis	veikomis,	absoliutus	skaičius	aptariamuoju	laikotar-
piu	labai	kito	(didžiausias	pokytis	nuo	1991	m.	 iki	1997	m.	sudaro	daugiau	
nei	 2,5	 karto).354

30 pav. Moterys,	 įtariamos	 (kaltinamos)	 padariusios	 nusikalstamas	 veikas	
Lietuvoje	1990–2009	m.	 (absoliučiais	 skaičiais	 ir	proc.)355

354 1997–1999	m.	šis	skaičius	labai	padidėjo	dėl	padaugėjusių	nelegalios	alkoholio	gamy-
bos	atvejų,	kai	įtariamosiomis	(kaltinamosiomis)	tapo	moterys.

355 Informatikos	ir	ryšių	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	vidaus	reikalų	ministe-
rijos	duomenys. 29
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29 lentelėje	pateikti	2007–2009	m.	duomenys	apie	asmenų,	įtariamų	(kal-
tinamų)	 Lietuvoje	 padariusių	 nusikalstamas	 veikas,	 lytį	 pagal	 kai	 kurias	
dažniau	 pasitaikančias	 nusikaltimų	 ar	 baudžiamųjų	 nusižengimų	 rūšis.	 Iš	
lentelės	matyti,	 kad	vyrų	 dalis	 daug	didesnė	visose	 lentelės	 eilutėse,	 tačiau	
vyrų	 ir	moterų	proporcijų	 santykis	 labai	nevienodas.	Didžiausia	moterų	da-
lis	 nusikaltimų	 ir	 baudžiamųjų	 nusižengimų	 ekonomikai ir verslo tvarkai 
(dažniausiai	–	neteisėtas	naminių	stiprių	alkoholinių	gėrimų	ir	aparatų	jiems	
gaminti	gaminimas,	laikymas,	gabenimas,	realizavimas),	nusikaltimų	ir	bau-
džiamųjų	nusižengimų	finansų	sistemai	(dažniausiai	–	netikros	elektroninės	
mokėjimo	 priemonės	 gaminimas,	 tikros	 elektroninės	 mokėjimo	 priemonės	
klastojimas	 ar	 neteisėtas	 disponavimas	 elektronine	 priemone	 arba	 jos	 duo-
menimis;	aplaidus	arba	apgaulingas	apskaitos	tvarkymas)	bei	nusikaltimų	ir	
baudžiamųjų	nusižengimų	teisingumui	(dažniausiai	–	melagingi	parodymai,	
išvados	 ir	 vertimas;	melagingas	 įskundimas	 ar	 pranešimas	 apie	 nebūtą	 nu-
sikaltimą)	 eilutėse.

Taip	 pat	 šiek	 tiek	 didesnė	 nei	 vidurkis	 moterų	 dalis	 yra	 tarp	 įtariamų	
(kaltinamų)	 padariusių	 nusikaltimus	 ar	 baudžiamuosius	 nusižengimus	 val-
dymo tvarkai,	 susijusius	 su	dokumentų	 ar	matavimo	priemonių	klasto-
jimu,	nusikaltimus	ar	baudžiamuosius	nusižengimus,	susijusius	su	dispona-
vimu	narkotinėmis	ar	psichotropinėmis,	nuodingomis	ar	stipriai	veikian-
čiomis	 medžiagomis,	 bei	 nusikaltimus	 ir	 baudžiamuosius	 nusižengimus	
transporto eismo saugumui.

Mažiausia	moterų	dalis	yra	tarp	asmenų,	įtariamų	(kaltinamų)	padariusių	
nusikaltimus	ar	baudžiamuosius	nusižengimus	žmogaus	seksualinio	apsispren-
dimo	laisvei	ir	neliečiamumui,	vaikui	ir	šeimai,	viešajai	tvarkai,	žmogaus	svei-
katai	ir	gyvybei	pavojingus	nusikaltimus	bei	nusikaltimus	žmogaus	gyvybei.

Įdomu	 pažvelgti	 į	 kitų	 Europos	 šalių	 duomenis	 apie	 asmenis,	 įtariamus	
arba	 kaltinamus	 padariusius	 nusikaltimus.	 Nusikalstamumo	 ir	 baudžiamojo	
teisingumo	 Europoje	 statistikos	 leidiniuose357	 pateikiami	 registruoto	 nusi-
kalstamumo	 statistikos	duomenys,	 kokią	visų	 asmenų,	 įtariamų	 (kaltinamų)	
nusikalstamomis	veikomis,	dalį	įvairiose	Europos	valstybėse	sudaro	moterys	
ir	 nepilnamečiai	 (žr.	 30 lentelę).	 Tiesioginis	 šių	 įvairiose	 šalyse	 surinktų	
duomenų	 palyginimas	 nebūtų	 visai	 korektiškas	 ir	metodiškai	 tikslus.	 Šalys	
skiriasi	savo	teisėsaugos	institucijų	sistemos	organizavimo	tvarka,	skiriasi	ir	
jų	 įstatymų	 galią turinčių	 normų	 turinys	 bei	 jų	 taikymas,	 skiriasi	 ir	 būdai,	

357 European	Sourcebook	of	Crime	and	Criminal	Justice	Statistic	2003,	2006,	2010;	pri-
eigas	internete	žr.	literatūros	sąraše.

kuriais	 renkama,	 sisteminama	 ir	 pateikiama	 oficiali	 nusikaltimų	 statistika.	
Nevienodi	nusikalstamų	veikų	apibrėžimai,	skirtingi	jų	matavimo	instrumen-
tai	bei	metodologija	gali	daryti	ganėtinai	didelę	 įtaką	statistikos	rodikliams,	
o	 neatsargi	 keleto	 šalių	 ar	 vienos	 kurios	 valstybės	 skirtumų	 išskirtinių	 re-
zultatų	 interpretacija	gali	būti	netiksli	ar	net	klaidinga.	Vengiant	 tokių	paly-
ginimų	vis	 dėlto	 galima	mėginti	 įžvelgti	 tam	 tikras	 pateikiamų	 rodiklių	 di-
namikos	tendencijas	arba	nagrinėti	bendresnius	keleto	šalių	grupių	duomenis.	
Šiuo	atveju	galime	palyginti	Lietuvos	ir	visų	duomenis	pateikusių	valstybių	
bei	 atskirai	Europos	Sąjungos358	 valstybių	vidutinius	 rodiklius.

30 lentelė. Moterų	 ir	nepilnamečių	asmenų	dalis	 tarp	nusikalstamomis	vei-
komis	 įtariamų	 (kaltinamų)	asmenų	Europos	valstybėse	 (proc.)359

Šalis Moterys Nepilnamečiai
1999 2003 2006 1999 2003 2006

Airija 1,3 19,3 – 1,5 21,2 –
Albanija 1,2 1,2 3,8 13,5 – 8,6
Anglija ir Velsas 16,4 17,9 11,2 10,4
Armėnija 8,2 – 8,4 6,0 – 5,7
Austrija 21,4 20,1 20,4 16,0 13,5 15,5
Bulgarija 10,9 8,7 9,2 12,0 11,2 14,0
Čekija 11,9 12,0 13,6 13,7 10,5 7,2
Estija 9,0 11,0 10,4 16,3 19,0 13,5
Graikija 15,2 13,9 13,6 16,7 5,5 6,0
Gruzija 1,8 2,8 5,9 1,2 4,8 5,9
Islandija – 17,9 17,8 – 2,4 2,7
Ispanija 9,3 10,0 12,6 11,8
Italija – – – 2,8 2,4 –
Kroatija 10,4 10,8 10,7 9,5 9,9 10,5
Latvija 4,1 – 40,2* 6,5 – 47,8*

358 Lentelėje	pateikiami	1999	m.	 ir	2003	m.	duomenys,	kai	Europos	Sąjungą	sudarė	15	
šalių	narių,	o	2006	m.	–	25	šalys.	Šiame	tyrime	Europos	Sąjungos	šalių	 rodiklių	vi-
durkis	buvo	apskaičiuotas	remiantis	jau	dabartine	Europos	Sąjungos	sudėtimi	(išsky-
rus	Belgiją,	Daniją	ir	Kiprą,	kurių	duomenys	statistiniuose	leidiniuose	nebuvo	pateik-
ti).	Lietuva,	kaip	ir	Čekija,	Estija,	Kipras,	Latvija,	Lenkija,	Malta,	Slovakija,	Slo	vė	ni-
ja	bei	Vengrija,	prie	Europos	Sąjungos	prisijungė	2004	m.	gegužės	1	d.,	o	Bulgarija	ir	
Rumunija	–	2007	m.	sausio	1	d.

359 European	Sourcebook	of	Crime	and	Criminal	Justice	Statistic	2003,	2006,	2010;	pri-
eigas	internete	žr.	 literatūros	sąraše.	Pilka	spalva	išskirtos	dabartinės	Europos	Sąjun-
gos	šalys.	Iš	Europos	Sąjungos	šalių	trūksta	Belgijos,	Danijos	ir	Kipro,	nepateikusių	
tokios	statistikos.
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Šalis Moterys Nepilnamečiai
1999 2003 2006 1999 2003 2006

Lenkija 9,1 9,0 9,4 14,5 8,4 9,1
Lietuva 13,0 9,8 19,0** 13,3 14,9 12,3**
Liuksemburgas – 20,9 – – 10,8 –
Malta 9,5 12,0 – 5,5 5,5 –
Moldavija 11,2 – 10,7 13,8 – 10,3
Nyderlandai 11,8 13,1 14,2 17,9 17,0 19,6
Norvegija 16,0 – – 14,8 – –
Portugalija 15,0 14,8 15,6 – – –
Prancūzija 14,0 15,2 15,1 21,3 18,8 18,3
Rumunija 11,0 13,2 11,6 6,3 6,8 7,8
Rusija 15,2 16,6 15,1 10,7 11,8 10,9
Slovakija – 7,1 6,5 19,5 6,2 2,0
Slovėnija 11,7 15,7 13,6 16,6 9,8 7,4
Suomija 15,3 15,5 28,0 11,7 8,9 12,3
Švedija 17,6 18,8 – 11,8 13,1 –
Šveicarija 14,6 15,4 19,8 28,8 19,8 14,0
Turkija 12,2 – – – – –
Ukraina – 12,3 13,1 – 10,5 7,9
Vengrija 12,7 14,6 14,2 8,4 8,9 12,0
Vokietija 23,1 23,6 24,1 19,3 17,8 16,6
Vidurkis 12 13,6 15 12 11,1 12
ES vidurkis 12,5 14,3 16,4 12,5 11,5 13,8
Mažiausiai 1,2 1,2 4 1,2 2,4 2
Daugiausia 23,1 23,6 40 28,8 21,2 48
*	Latvijos	 rodikliai	2006	m.	neproporcingai	dideli.	Reikėtų	nagrinėti	 statistikos	 rinkimo	
ypatumus.
**	2006	m.	prie	Lietuvos	rodiklių	įrašyti	ir	administraciniai	teisės	pažeidimai,	savo	esme	
panašūs	į	nusikalstamas	veikas.	Moterys,	įtariamos	tokiais	pažeidimais,	sudarė	37,9	proc.,	
nepilnamečiai	–	7,5	proc.

Moterų	dalies	 svyravimai	 tarp	nusikalstamomis	veikomis	 įtariamų	 (kal-
tinamų)	 asmenų	 labai	 dideli.	 Be	 jau	minėtų	 teisinės	 sistemos	 bei	 duomenų	
rinkimo	ir	pateikimo	metodologinių	skirtumų,	šie	svyravimai	gali	būti	susi-
ję	ir	su	tam	tikrais	atskirų	šalių	socialiniais	ir	kultūriniais	ypatumais.	Galima	
svarstyti	apie	moterų	padėties	visuomenėje	ir	jų	socialinių	vaidmenų	skirtu-
mus,	apie	jų	padėtį	darbo	rinkoje	ir	su	tuo	susijusią	ekonominę	padėtį,	lyčių	
atskirų	visuomenių	 santykių	kultūrines	 tradicijas	 ir	 panašius	 veiksnius.

Vis	dėlto,	jeigu	vertintume	apibendrintus	rodiklius,	galėtume	konstatuoti,	
kad	Lietuvos	statistikos	duomenys	nėra	labai	išskirtiniai.	1999	m.	nusikalsta-

momis	veikomis	įtariamų	(kaltinamų)	moterų	dalis	Lietuvoje	(13	proc.)	buvo	
labai	 artima	 ir	 Europos	 Sąjungos	 (12,5	 proc.),	 ir	 visų	 Europos	 valstybių																			
(12	proc.),	pateikusių	duomenis,	vidurkiams.	2003	m.	šis	 rodiklis	Lietuvoje	
buvo	šiek	 tiek	mažesnis	(beveik	10	proc.)	nei	atitinkami	vidutiniai	Europos	
Sąjungos	(14,3	proc.)	ir	visų	Europos	valstybių,	pateikusių	duomenis,	rodikliai.	
Į	2006	m.	rodiklius	įtraukus	ir	administracinius	teisės	pažeidimus,	savo	esme	
panašius	į	nusikalstamas	veikas,	įtariamų	moterų	dalis	padidėjo	iki	19	proc.	
ir	buvo	truputį	didesnė	už	ES	šalių	vidurkį	(16,4	proc.).

Nepilnamečių	dalis	tarp	asmenų,	įtariamų	(kaltinamų)	padariusių	nusikals-
tamas	veikas,	Lietuvoje	buvo	truputį	didesnė	negu	Europos	Sąjungos	ir	visų	
Europos	valstybių,	pateikusių	duomenis,	vidutinius	rodiklius.	Be	to,	Lietuvoje,	
lyginant	1999	m.	(13,3	proc.)	ir	2003	m.	(14,9	proc.)	rodiklius,	matyti	šiek	
tiek	padidėjusi	nepilnamečių	proporcija,	o	ir	Europos	Sąjungos,	ir	bendras	visų	
šalių	vidurkis	šiek	tiek	sumažėjo.	Įdomu,	kad	įtraukus	ir	administracinius	tei-
sės	pažeidimus,	savo	esme	panašius	į	nusikalstamas	veikas,	įtariamų	(kaltina-
mų)	 nepilnamečių	 dalis	 sumažėja	 –	 tarp	 tokių	 pažeidėjų	 nepilnamečiai																						
2006	m.	sudarė	tik	7,5	proc.,	iš	viso	–	12,3	proc.	(ES	vidurkis	–	13,8	proc.).

Vis	 dėlto	 didesnių	 apibendrinimų	 iš	 šių	 duomenų	 daryti	 nevertėtų,	 nes	
atskirų	šalių	rodiklių	skirtumai	nepilnamečių	asmenų	atveju	dar	didesni	negu	
moterų.	Atkreiptinas	dėmesys	ir	 į	 tai,	kad	„nepilnamečių“	baudžiamojo	per-
sekiojimo	prasme	amžiaus	 ribos	 įvairiose	šalyse	 labai	 skiriasi.360	Be	 to,	kai	
kurios	 šalys	 pateikė	 ne	 visų	 trejų	metų	 (1999	m.,	 2003	m.,	 2006	m.)	 duo-
menis,	 o	 tai	 turėjo	 įtakos	 skaičiuojant	 bendrus	 atitinkamų	 metų	 vidurkius.	
Lietuvos	 rodikliai,	 ir	moterų,	 ir	 nepilnamečių	 asmenų	 atveju	 neišsiskiria	 iš	
kitų	 šalių	 ir	 yra	 panašūs	 į	Europos	valstybių	vidurkius.

Ši	registruotų	nusikalstamų	veikų	statistikos	analizė	iškelia	daug	klausimų:	
pirmiausia,	koks	yra	registruotos	ir	latentinės	įvairių	amžiaus	grupių	bei	skir-
tingų	lyčių	padaromų	nusikalstamų	veikų	santykis?	Ar	latentinės	nusikalstamos	
veikos	pagal	šiuos	du	požymius	pasižymi	tokia	pačia	struktūra,	ar	ji	skiriasi?	
Deja,	išsamių	tyrimų,	kurie	leistų	palyginti	nacionalinius	ir	tarptautinius	duo-
menis,	kiek	mums	žinoma,	nėra	atlikta,	todėl	nagrinėjant	šio	skyriaus	temą	
teko	apsiriboti	anksčiau	pateikta	statistikos	duomenų	analize.	Kai	kurie	regis-
truoto	ir	latentinio	nepilnamečių	bei	recidyvinio	nusikalstamumo	paplitimo	
bei	struktūros	aspektai	nagrinėjami	atskiruose	šio	leidinio	skyriuose.

360 Plačiau	žr.:	Sakalauskas G.	Minimalaus	baudžiamosios	atsakomybės	amžiaus	proble-
ma:	lyginamieji	teisiniai	ir	kriminologiniai	aspektai	//	Teisės	problemos,	2009,	Nr.	2,	
p.	81–103.
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2008	09	23;	Schaffstein F., Beulke W.	 Jugendstrafrecht.	Eine	 systematische	Darstellung.	
13.	Aufl.	Stuttgart,	1998;	Statistikos	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	Vyriausybės	
duomenys;	Sutherland E. H.	Principles	of	Criminology.	Philadelphia	and	New	York,	1966;	
Stiprins	 nepilnamečių	 nusikalstamumo	 prevenciją	 //	 Teisingumo	ministerijos	 pranešimas	
spaudai,	2009	04	02;	Trainys V. Gimtadienio	proga	paaugliai	šeštokui	surengė	egzekuciją	
//	lrytas.lt,	2008	12	11;	Trainys V. Nesutramdomi	paaugliai	į	savo	auklėtojus	svaido	plytga-
lius	//	lrytas.lt,	2008	11	20;	Uscila R.	Moksleivių	viktimizacijos	patirtis	Lietuvoje	//	Teisės	
problemos,	 2008,	 Nr.	 1,	 p.	 92–102;	Ūselė L.	 Jaunų	 pilnamečių	 (18–20	 metų)	 socialinė	
branda	 –	 nepilnamečių	 baudžiamosios	 atsakomybės	 ypatumų	 jiems	 taikymo	 veiksnys	 //	
Teisės	 problemos,	 2010,	Nr.	 2,	 p.	 58–91;	Valantiejus A.	Kritinis	 sociologijos	 diskursas.	
Tarp	 pozityvizmo	 ir	 postmodernizmo.	 Vilnius,	 2004;	 Ziehlke B.	 Deviante	 Jugendliche.	
Individualisierung,	Geschlecht	und	soziale	Kontrolle.	Opladen,	1993.

Nepilnamečių	 nusikalstamas	 elgesys	 daugelyje	 šalių	 yra	 viena	 svarbiausių	
kriminologinių	 temų.	Be	 to,	 ji	 itin	mėgstama	 žiniasklaidos,	 nes	 dalį	 visuo-
menės	nesunku	 sudominti	 tikromis	 ar	 tariamomis	 jaunimo	nusikalstamo	el-
gesio	 problemomis,	 kurios	 daliai	 skaitytojų	 dažniausiai	 būna	 lengvai	 suvo-
kiamos	 ir	 nesvetimos.	 Įprasta	 piktintis	 įžūliu,	 „chuliganišku“,	 pagarbos	 ap-



VI. Nepilnamečių nusikalstamumas ir jo ypatumai 
Lietuvoje bei kitose Europos šalyse198

Salomėja Zaksaitė, Gintautas Sakalauskas Salomėja Zaksaitė, Gintautas Sakalauskas

199VI.2. Registruoto nepilnamečių nusikalstamumo būklė ir dinamika

linkiniams	nerodančiu	ar	žiauriu	jaunimo	elgesiu,	kurio	priežastys	ir	sąlygos	
lengvai	„įkandamos“	netgi	išsamios	šios	problematikos	analizės	neatlikusiam(-
iai)	 žurnalistui(-ei),	 neretai	 iškeliant	 itin	 didelius	 reikalavimus	 jaunimo	 el-
gesio	standartams,	neatsižvelgiant	 į	visos	visuomenės	nuostatų	bei	elgsenos	
problemas.	 Daugelis	 rašinių	 apie	 nepilnamečių	 nusikalstamumą	 Lietuvoje	
jau	keliolika	metų	pradedami	bauginančiais	teiginiais	apie	„didėjantį“,	„sun-
kėjantį“	 ir	 „jaunėjantį“	 nepilnamečių	 nusikalstamumą,	 nors	 nei	 statistikos	
duomenys,	 nei	 latentinio	 jaunimo	nusikalstamo	 elgesio	 tyrimai	 to	 nepatvir-
tina.	 Mokslinėje	 kriminologinėje	 nepilnamečių	 nusikalstamumo	 analizėje	
bandoma	ieškoti	tikroviškų	jaunimo	nusikalstamo	elgesio	apraiškų,	nagrinė-
ti	 jo	 paplitimą,	 dinamiką,	 struktūrą,	 išskirti	 specifinius	 jaunimo	 elgsenos	
bruožus,	 neretai	 susijusius	 su	 natūralia	 prieštara	 įstatymų	 ar	 visuomenės	
reikalavimams,	nulemtus	ypatingos	jaunimo	biologinės	ir	socialinės	brandos	
situacijos.

VI.1.	Nepilnamečio	 sąvoka

Baudžiamosios	 teisės	 prasme	nepilnametis	 yra	 vaikas,	 nesulaukęs	18	metų,	
bet	 sulaukęs	 amžiaus,	 nuo	 kurio	 jis	 gali	 būti	 traukiamas	 baudžiamojon	 at-
sakomybėn,	 t.	y.	16	arba	14	metų	(BK	13	str.	1	 ir	2	d.).	Nors	pagal	bendrą	
nuostatą	 baudžiamoji	 atsakomybė	 Lietuvoje	 gali	 kilti	 nuo	 16	 metų,	 tačiau	
už	 didžiąją	 dalį	 dažniausiai	 užregistruojamų	 nusikalstamų	 veikų	 (vagystes,	
plėšimus	 taip	 pat	 už	 sunkiausius	 smurtinius	 nusikaltimus	 atsakomybė	 kyla	
nuo	 14	metų361.	 Pažymėtina,	 kad	 nepilnamečiams	 numatyti	 baudžiamosios	
atsakomybės	 ypatumai	 gali	 būti	 taikomi	 ir	 vyresniems	 asmenims,	 nesulau-
kusiems	 21	metų	 (BK	 81	 str.	 2	 d.).	 Ši	 nuostata	 paremta	 kriminologinėmis	
įžvalgomis,	 rodančiomis,	 kad	 skirtingi	 asmenys	 socialinę	 brandą	 pasiekia	
sulaukę	skirtingo	amžiaus,	neretai	 tik	sulaukę	20-ies	ar	daugiau	metų,	 todėl	
jiems	 taikytina	 jų	 socialinę	brandą	 atitinkanti	 atsakomybė362.

361 Plačiau	apie	baudžiamosios	atsakomybės	amžiaus	nustatymo	problematiką	žr.:	Saka-
lauskas G.	Minimalaus	 baudžiamosios	 atsakomybės	 amžiaus	 problema:	 lyginamieji	
teisiniai	ir	kriminologiniai	aspektai	//	Teisės	problemos,	2009,	Nr.	2,	p.	81–103.

362 Plačiau	žr.:	Ūselė L.	Jaunų	pilnamečių	(18–20	metų)	socialinė	branda	–	nepilnamečių	
baudžiamosios	 atsakomybės	 ypatumų	 jiems	 taikymo	 veiksnys	 //	 Teisės	 problemos,	
2010,	Nr.	2,	p.	58–91.

VI.2.	Registruoto	nepilnamečių	nusikalstamumo																								
būklė	 ir	dinamika

Pagrindiniai	 registruoto	 nepilnamečių	 nusikalstamumo	 būklės	 ir	 dinamikos	
Lietuvoje	 duomenys	pavaizduoti	31 pav.	 Svarbu	 atkreipti	 dėmesį	 į	 tai,	 kad	
registruoto	 nepilnamečių	 nusikalstamumo	 rodikliai	 į	 statistikos	 lenteles	 įra-
šomi	 tik	 tuomet,	kai	nusikalstama	veika	yra	 ištiriama	(atskleidžiama).	Kitas	
svarbus	aspektas	yra	tas,	kad	nepilnamečių	nusikalstamas	elgesys	dažniausiai	
būna	 spontaniškas,	 neapgalvotas,	 neįmantrus,	 geriau	 pastebimas,	 todėl	 len-
gviau	ištiriamas	(atskleidžiamas).	Be	to,	atsižvelgiant	į	jaunimo	nusikalstamo	
elgesio	universalumą	 (t.	 y.	 būdingą	daugeliui	 tam	 tikro	 amžiaus	 jaunuolių),	
šių	statistikos	rodiklių	svyravimai	gali	būti	susiję	su	intensyvesne	ar	mažiau	
intensyvia	 formalia	 socialine	 kontrole,	 t.	 y.	 formalios	 socialinės	 kontrolės	
institucijų	 veiklos	 intensyvumu	 ir	 noru	 ar	 nenoru	 formaliai	 įtariamaisiais	
(kaltinamaisiais)	 pavadinti	 tam	 tikrą	 dalį	 jaunuolių.

31 pav. Pagrindiniai	 registruoto	 nepilnamečių	 nusikalstamumo	 būklės	 ir	
dinamikos	 rodikliai	Lietuvoje	1970–2009	m.	 (absoliučiais	 skaičiais)363

363 Informatikos	ir	ryšių	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	vidaus	reikalų	ministe-
rijos	bei	Nacionalinės	teismų	administracijos	duomenys.
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31 pav.	matyti,	kad	nuo	1993	m.	pastebimi	tik	nežymūs	nepilnamečių,	
įtariamų	(kaltinamų)	padariusių	nusikalstamas	veikas,	ir	nustatytų	įtariamų-
jų	(kaltinamųjų)	skaičiaus	pokyčiai:	1993	m.	buvo	užregistruotos	4	297	vei-
kos,	 kurias	 padarę	 įtariami	 (kaltinami)	 nepilnamečiai,	 ir	 3	 181	 įtariamas	
(kaltinamas)	asmuo,	2009	m.	–	4	023	nusikalstamos	veikos	ir	3	352	asmenys.	
1998	m.	 veikų	 skaičius	 peržengė	 5	 000	 ribą,	 nors	 asmenų	 skaičius	 išliko	
nepakitęs,	o	2005–2007	m.	nuosekliai	mažėjo.	Mažėjimas	matyti	ir	2009	m.	
Abu	rodikliai	buvo	padidėję	iki	1993	m.,	kai,	palyginti	su	1990	m.,	veikų	
padaugėjo	daugiau	nei	70	proc.,	asmenų	–	beveik	60	proc.	Apibendrinant	
galima	teigti,	jog	esminiai	registruoto	(o	galbūt	ir	realaus,	t.	y.	ir	latentinio)	
nepilnamečių	nusikalstamumo	pokyčiai	įvyko	1990–1993	m.	ir	nuo	to	laiko	
svyruoja	nesmarkiai.	2003	m.	abu	skaičiai	sumažėjo,	o	2004	m.	padidėjo.	
Galima	daryti	prielaidą,	kad	tai	susiję	su	naujojo	Lietuvos	Respublikos	bau-
džiamojo	kodekso	įsigaliojimu	(2003	m.	gegužės	1	d.),	taip	pat	su	pasikeitu-
sia	nusikalstamų	veikų	kvalifikavimo	ir	registravimo	tvarka.

Atkreiptinas	dėmesys,	kad	nuteistų	nepilnamečių	 skaičius	 smarkiai	 su-
mažėjo	 (nuo	 2	 269	 2003	 m.	 iki	 1	 189	 2007	 m.).	 Tai	 (greičiausiai)	 lėmė	
darnesnė	 bausmių	 ir	 auklėjamojo	 poveikio	 priemonių	 sistema	 naujajame	
Lietuvos	Respublikos	baudžiamajame	kodekse.	Šis	faktas	leidžia	daryti	prie-
laidą,	 kad	 teismams	 buvo	 sudarytos	 galimybės	 labiau	 atsižvelgti	 į	 specifinį	
nepilnamečių	nusikalstamą	elgesį	ir	plačiau	taikyti	auklėjamąsias	priemones.	
To	ir	buvo	siekiama	nepilnamečių	justicijos	reforma	Lietuvoje.364	Tiesa,	nuo	
2008	m.	 šis	 skaičius	 vėl	 šiek	 tiek	 ėmė	didėti.

32 pav.	parodytas	nepilnamečių	nusikalstamumo	lygis	(veikų,	įtariamų	
ir	nuteistų	asmenų	skaičius	100	000	14–17	metų	Lietuvos	gyventojų).	Pažy-
mėtina,	kad	1993–2001	m.	absoliutus	14–17	metų	amžiaus	asmenų	skaičius	
Lietuvoje	didėjo	(nuo	208	706	iki	224	533),	o	2001–2010	m.	mažėjo	(iki	
175	857	2010	m.	pradžioje).	Nusikalstamumo	lygio	skaičių	dinamika	leidžia	
atsižvelgti	į	šiuos	pokyčius	–	akivaizdu,	kad	didesnis	šios	visuomenės	grupės	
skaičius	natūraliai	turėtų	lemti	ir	didesnį	nusikaltusių	asmenų	skaičių.

364 Apie	Nepilnamečių	justicijos	sistemos	reformą	plačiau	žr.:	http://www.nplc.lt/sena/nj/. 
Pažymėtina,	 jog	 Nacionalinė	 teismų	 administracija	 atskirai	 statistiką	 renka	 tik	 apie	
asmenis,	 kurie	 nuteisimo	 metu	 buvo	 nepilnamečiai.	Asmenys,	 padarę	 nusikalstamą	
veiką	 būdami	 nepilnamečiai	 ir	 teisiami	 būdami	 vyresni	 nei	 18	metų,	 nors	 ir	 taikant	
Lietuvos	Respublikos	 baudžiamajame	 kodekse	 numatytus	 nepilnamečių	 baudžiamo-
sios	atsakomybės	ypatumus,	statistikoje	priskiriami	prie	pilnamečių.	Tai	labai	pasun-
kina	galimybes	išnagrinėti	asmenų,	kurie	būdami	nepilnamečiai	padarė	nusikalstamas	
veikas,	atžvilgiu	priimtų	procesinių	sprendimų	ir	paskirtų	auklėjamųjų	priemonių	bei	
bausmių	struktūrą,	tačiau	iš	dalies	leidžia	įvertinti	jų	dinamiką.

32 pav. Nepilnamečių	 nusikalstamumo	 lygis	 (100	 000	 14–17	metų	 amžiaus	
gyventojų)	Lietuvoje	1993–2009	m.365

Apibendrinant	 paveiksle	 esamus	 duomenis	 galima	 teigti,	 jog	 nepaisant	
kai	kurių	svyravimų	registruoto	nepilnamečių	nusikalstamumo	lygis	iš	esmės	
nesikeitė	(išskyrus	jau	minėtą	nuteistų	nepilnamečių	skaičių),	ypač	atsižvel-
giant	 į	 santykinai	 nedidelius	 skaičius.	 Pavyzdžiui,	 2003–2004	 m.	 nepilna-
mečių	asmenų,	įtariamų	(kaltinamų),	kad	padarė	nusikalstamas	veikas,	skai-
čius	 padidėjo	 nuo	 1	 496	 iki	 1	 971,	 t.	 y.	 beveik	 500	 nepilnamečių.	Atrodo	
nemažai	 (daugiau	 nei	 30	 proc.),	 tačiau	 tai	 yra	 tik	 500	 asmenų	 iš	 100	 000	
nepilnamečių,	 arba	 tik	 0,5	 proc.	 Kitaip	 tariant,	 2004	 m.	 visoje	 Lietuvoje	
ikiteisminio	 tyrimo	 institucijos	 darbo	 dienomis	 iš	 100	 000	 nepilnamečių	
gyventojų	 nustatydavo	 vidutiniškai	 2	 nepilnamečiais	 įtariamaisiais	 daugiau	
nei	 2003	m.

Nagrinėjamuoju	laikotarpiu	iš	esmės	smarkiai	nesikeitė	ir	struktūrinė	re-
gistruoto	nepilnamečių	nusikalstamumo	dalis	 (žr.	33 pav.).	Nusikalstamų	
veikų,	kurias	padarę	įtariami	(kaltinami)	nepilnamečiai,	dalis	tarp	visų	re-
gistruotų	 nusikalstamų	 veikų	 1993–2009	m.	 svyravo	 nuo	 11	 iki	 19	 proc.,	
nepilnamečių	asmenų,	įtariamų	(kaltinamų)	padariusių	nusikalstamas	veikas,	
dalis	–	nuo	13	iki	15	proc.,	nuteistų	nepilnamečių	dalis	–	nuo	8	iki	13	proc.

365 Informatikos	ir	ryšių	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	vidaus	reikalų	ministe-
rijos,	Statistikos	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	Vyriausybės	bei	Nacionali-
nės	teismų	administracijos	duomenys.	Lygis	autorių	apskaičiuotas	pagal	nepilnamečių	
(14–17	m.)	skaičių	metų	pabaigoje.
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33 pav. Nusikaltusių	nepilnamečių	dalis	 (proc.)	 tarp	visų	 ištirtų	 veikų,	 įta-
riamų	 (kaltinamų)	asmenų	 ir	nuteistų	asmenų	Lietuvoje	1993–2009	m.366

VI.3.	Registruotų	nusikalstamų	veikų,	kurias	padarę	
įtariami	 (kaltinami)	nepilnamečiai,	 struktūra	 ir	dinamika

Nagrinėjant	registruotų	nusikalstamų	veikų,	kuriomis	įtariami	(kaltinami)	
nepilnamečiai,	 struktūrą	 (žr.	31 lentelę)	matyti,	 kad	 didžiausią	 dalį	 sudaro	
nusikalstamos	 veikos	 nuosavybei:	 vagystės	 ir	 plėšimai	 2009	 m.	 sudarė	
60 proc.	 visų	 nusikalstamų	 veikų,	maždaug	 tokia	 pati	 šių	 veikų	 dalis	 buvo	
visus	 nagrinėjamus	 metus.	 Sunkūs	 smurtiniai	 nusikaltimai	 sudaro	 tik	 kelis	
visų	registruotų	nusikalstamų	veikų	procentus	(2009	m.	duomenis	žr.	34 pav.),	
nors	 žiniasklaidoje	 būtent	 jiems	 skiriama	daugiausia	 dėmesio,	 neretai	 sun-
kų	smurtinį	nepilnamečių	nusikalstamą	elgesį	sutapatinant	su	visu	nepilna-
mečių	 nusikalstamumu.

Nagrinėjant	atskirų	nusikalstamų	veikų	dinamiką	galima	pastebėti	keletą	
svarbių	dalykų.	Pirmiausia	tai,	kad	nuo	1993	m.	jokių	esminių	pokyčių	nei	
teigiama,	nei	neigiama	linkme	neįvyko	(priešingai,	nei	dažnai	teigiama	žinias-
klaidoje,	esą	nepilnamečių	nusikalstamumas	nuolat	„sunkėja“). Registruoto	
nepilnamečių	 nusikalstamumo	 didėjimą	 galima	 įžvelgti	 1990–1993	 m.,															
per	tą	laikotarpį	padaugėjo	ir	kai	kurių	registruotų	sunkių	smurtinių	nusikalti-

366 Informatikos	ir	ryšių	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	vidaus	reikalų	ministe-
rijos	bei	Nacionalinės	teismų	administracijos	duomenys.

mų.	 1990	 m.	 nepilnamečiai	 buvo	 įtariami	 padarę	 2	 nužudymus,	 o	 nuo																
1994	iki	2008	m.	–	vidutiniškai	25	kasmet,	nors	2009	m.	jų	buvo	užregistruo-
ta	17	(mažiausiai	nuo	pat	1993	m.).	Tačiau	atkreiptinas	dėmesys	į	tai,	kad	1990	
m.	Lietuvoje	buvo	ištirta	(atskleista)	tik	58	proc.	registruotų	nužudymų	–	tai	
buvo	mažiausias	rodiklis	per	visą	atkurtosios	nepriklausomybės	laikotarpį.	Ki-
taip	tariant,	beveik	kas	antro	nužudymo	kaltininkas	liko	nenustatytas	ir	gali	
būti,	jog	tarp	jų	buvo	ir	nepilnamečių.	Tas	pats	pasakytina	ir	apie	sunkius	kūno	
sužalojimus	–	iki	1994	m.	jų	būdavo	atskleidžiama	ne	daugiau	kaip	60	proc.

31 lentelė. Registruotų	 nusikalstamų	 veikų,	 kurias	 padarę	 įtariami	 (kalti-
nami)	nepilnamečiai,	 struktūra	 ir	dinamika	1990–2009	m.367

Metai Iš	 viso	
veikų Vagystės Plėšimai

Chuliga-
nizmas	 /	
viešosios	
tvarkos 
pažeidi-
mai*

Išžagini-
mai ir 
seksua-
liniai 
prievar-
tavi-
mai**

Tyčiniai	
sunkūs	
kūno	 su-
žalojimai	 /	
sveikatos 
sutrikdy-
mai

Nužudy-
mai	 (se-
nojo BK 
104–105	
str.,	 nau-
jojo BK 
129–131	
str.)***

1990 2 506 1 643 46 164 40 9 2

1991 2 702 1 963 37 100 26 3 7

1992 3 555 2 702 47 146 22 3 11

1993 4 297 3 330 89 152 29 13 14

1994 4 433 3 157 123 214 28 12 22

1995 4 551 3 455 286 389 33 12 30

1996 5 348 3 736 296 432 29 15 28

1997 5 278 3 539 347 420 16 16 27

1998 4 977 3 383 333 350 21 16 23

1999 5 070 3 414 361 362 28 15 20

2000 5 519 3 869 363 349 27 17 23

2001 5 396 3 704 398 332 26 33 29

2002 5 152 3 260 585 327 30 28 27

367 Informatikos	ir	ryšių	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	vidaus	reikalų	ministe-
rijos	duomenys.
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Metai Iš	 viso	
veikų Vagystės Plėšimai

Chuliga-
nizmas	 /	
viešosios	
tvarkos 
pažeidi-
mai*

Išžagini-
mai ir 
seksua-
liniai 
prievar-
tavi-
mai**

Tyčiniai	
sunkūs	
kūno	 su-
žalojimai	 /	
sveikatos 
sutrikdy-
mai

Nužudy-
mai	 (se-
nojo BK 
104–105	
str.,	 nau-
jojo BK 
129–131	
str.)***

2003 4 058 2 450 567 274 16 22 23

2004 5 021 2 773 745 333 39 38 20

2005 4 759 2 376 741 410 29 30 21

2006 4 244 2 008 681 362 50 28 27

2007 4 051 1 967 683 397 35 30 21

2008 4 325 2 116 620 360 52 31 23

2009 4 023 1 915 527 390 65 21 17
*	Iki	2002	m.	–	chuliganizmas	(senojo	BK	225	str.),	nuo	2004	m.	–	viešosios	tvarkos	pažei-
dimai	(284	str.).	2003	m.	abu	straipsniai	skaičiuoti	kartu.
**	Nuo	2003	m.	kartu	sudėti	BK	149	str.	ir	150	str.
***	Nuo	2003	m.	šiek	tiek	skiriasi	(keliais	skaičiais)	Informatikos	ir	ryšių	departamento	
prie	VRM	ir	Statistikos	departamento	prie	LRV	pateikiami	skaičiai,	nes	pastarasis	prie	nu-
žudymų	priskiria	ir	BK	132	str.	(neatsargus	gyvybės	atėmimas).

Pažymėtina	ir	tai,	kad	nuo	2001	m.	vagysčių,	kurias	padarę	įtariami	(kal-
tinami)	nepilnamečiai,	sumažėjo	beveik	2	kartus,	o	plėšimų	2001–2008	m.	
padaugėjo	daugiau	nei	1,5	karto,	nors	2009	m.	matyti	didelis	sumažėjimas	ir	
tais	metais	užregistruotų	plėšimų	skaičius	buvo	mažiausias	nuo	2001	m.	Api-
bendrinant	31 lentelėje	pateiktus	duomenis	galima	 teigti,	 jog	veikų,	kurias	
padarę	įtariami	(kaltinami)	nepilnamečiai,	struktūra	išlieka	nepakitusi.	Kai	ku-
rie	registruotų	nusikalstamų	veikų	pokyčiai	(ypač	1990–1993	m.)	leidžia	įtar-
ti	pokyčius	ir	realiame	socialiniame	gyvenime,	tačiau	jie	gali	būti	nustatyti	tik	
nagrinėjant	latentinę	nepilnamečių	nusikalstamo	elgesio	dalį,	eliminuojant	tei-
sinių	ir	organizacinių	pokyčių	įtaką	nusikalstamumo	statistikos	surinkimui.

Kitoje	lentelėje	(žr.	32 lentelę)	pavaizduotas	nepilnamečių,	įtariamų	(kal-
tinamų)	padariusių	nusikalstamas	veikas,	pasiskirstymas	pagal	amžių	ir	lytį 
pastaraisiais	metais.	Joje	matyti,	jog	14–15	metų	nepilnamečiai	sudaro	maž-
daug	 trečdalį,	 o	 16–17	 metų	 nepilnamečiai	 –	 maždaug	 du	 trečdalius	 visų	
nepilnamečių,	 įtariamų	 (kaltinamų)	padariusių	nusikalstamas	veikas.	

34 pav. Veikų,	kurias	padarę	 įtariami	 (kaltinami)	nepilnamečiai,	 struktūra	
Lietuvoje	2009	m.	 (absoliučiais	 skaičiais	 ir	proc.)368

32 lentelė. Nepilnamečiai,	įtariami	(kaltinami)	padarę	nusikalstamas	veikas,	
pagal	 amžių	 ir	 lytį	 2004–2009	m.369

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Iš	viso	
asmenų 4 232 4 135 3	583 3 413 3	627 3 353*

Pagal 
amžių	
metais:

A
bs

. s
k.
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oc

.

A
bs

. s
k.
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oc

.

A
bs
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.

A
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Pr
oc

.
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k.
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 14 m. 440 10,4 473 11,4 381 10,6 409 12 483 13,3 298 8,9
 15 m. 743 17,5 722 17,5 681 19 640 18,8 664 18,3 569 17,0
 16 m. 1	298 30,7 1	288 31,1 1 122 31,3 1	083 31,7 1 114 30,7 1 043 31,1
	17	m. 1	751 41,4 1 652 40 1 399 39,1 1	281 37,5 1 366 37,7 1 443 43
Pagal	lytį:
 vaikinai 3	987 94,2 3	849 93,1 3	358 93,7 3 159 92,6 3	357 92,6 3 136 93,5
merginos 245 5,8 286 6,9 225 6,3 254 7,4 270 7,4 217 6,5
*	Informatikos	ir	ryšių	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	vidaus	reikalų	ministerijos,	taip	pat	
Statistikos	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	Vyriausybės	bendroje	statistikoje	skelbiama,	kad	
2009	m.	 buvo	užregistruoti	 3	 352	 nepilnamečiai,	 įtariami	 (kaltinami)	 padarę	 nusikalstamas	 veikas,	
tačiau	išnašoje	nurodytame	leidinyje	įrašyta	3	353	ir	pagal	jį	skaičiuota	visa	požymių	struktūra.

368 Informatikos	ir	ryšių	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	vidaus	reikalų	ministe-
rijos	bei	Nacionalinės	teismų	administracijos	duomenys.

369 Lietuvos	vaikai.	Nepilnamečių	nusikalstamumas.	Statistikos	departamento	prie	Lietu-
vos	Respublikos	Vyriausybės	statistinė	ataskaita.	http://www.stat.gov.lt/uploads/docs/
NepilnameciuNusikalstamumas.xls.
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VI.3. Registruotų nusikalstamų veikų, kurias padarę 

įtariami (kaltinami) nepilnamečiai, struktūra ir dinamika

35 pav. Nepilnamečių,	įtariamų	(kaltinamų)	padariusių	nusikalstamas	veikas,	
pasiskirstymo	 pagal	 amžių	 struktūra	 ir	 dinamika	Lietuvoje	 1997–2009	m.	
(absoliučiais	 skaičiais)370

Šios	dalys	(kaip	ir	ankstesniais	metais)	keičiasi	nežymiai,	gal	tik	atkreiptinas	
dėmesys	į	17-mečių	absoliutaus	skaičiaus	sumažėjimą	nuo	1	751	(2004	m.)	iki	
1	443	(2009	m.),	o	14	metų	amžiaus	asmenų	dalis	2009	m.	buvo	mažiausia	per	
visą	šį	laikotarpį	(8,9	proc.).	Merginos	kasmet	sudaro	maždaug	6–7	proc.	visų	
nepilnamečių,	įtariamų	(kaltinamų)	nusikalstamomis	veikomis.	

35 pav. bendrai	pavaizduota	14–15	ir	16–17	metų	nepilnamečių,	įtariamų	
(kaltinamų),	 kad	 padarė	 nusikalstamas	 veikas,	 dinamika.	 Jame	 matyti,	 jog	
pirmoji	grupė	kasmet	 sudaro	maždaug	1	000,	 antroji	–	maždaug	2	500	 (iš-
skyrus	2004–2005	m.	 laikotarpį).	Tai	 leidžia	 teigti,	 jog	bent	 jau	nepilname-
čių,	įtariamų	(kaltinamų)	padariusių	registruotas	nusikalstamas	veikas,	amžius	
„nejaunėja“.

Kai	kurios	kitos	registruoto	nepilnamečių	nusikalstamo	elgesio	aplinkybės	
pateiktos	 33 lentelėje.	 Joje	 matyti,	 kad	 pakartotinai	 įtariamų	 (kaltinamų)	
nusikaltusių	nepilnamečių	2004–2009	m.	buvo	maždaug	5–10	proc.	 Ikiteis-
minio	 tyrimo	 institucijos	 šioje	 eilutėje	 registruoja	vadinamąjį	 kriminologinį	
recidyvą,	kuris	pagal	 statistinių	 lentelių	pildymo	 taisykles	yra	„pakartotinis 
arba daugkartinis nusikalstamų veikų padarymas, neatsižvelgiant į teisminį 
nuteisimą už jų padarymą, bausmės paskyrimą ir atlikimą, laiko tarpą, pra-
ėjusį po pirmosios ir vėlesnės nusikalstamos veikos, bei kitas faktines ir 

370 Informatikos	ir	ryšių	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	vidaus	reikalų	ministe-
rijos	bei	Nacionalinės	teismų	administracijos	duomenys.

teisines aplinkybes; kriminologinis recidyvas iš esmės apima visus nusikals-
tamų veikų pasikartojimo atvejus, išskyrus idealiąją nusikalstamų veikų 
sutaptį“371.

33 lentelė. Nepilnamečiai,	įtariami	(kaltinami)	padarę	nusikalstamas	veikas	
pakartotinai,	būdami	neblaivūs,	bendrininkų	grupėje,	apsvaigę	nuo	narko-
tinių	ar	psichotropinių	medžiagų	2004–2009	m.372

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Iš	viso	as-
menų 4 232 4 135 3	583 3 413 3	627 3 352

Iš	jų	įtariami	
nusikaltę: A
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pakartotinai 440 10,4 416 10,1 323 9 254 7,4 294 8,1 185 5,5

grupėje 2	480 58,6 2 299 55,6 1	918 53,5 1	896 55,6 2 021 55,7 1	837 54,8

būdami	
neblaivūs 696 16,4 674 16,3 747 20,8 672 19,7 632 17,4 642 19,2

apsvaigę	nuo	
narkotinių	ar	
psichotropi-
nių	medžiagų

20 0,5 6 0,1 19 0,5 7 0,2 18 0,5 12 0,4

Taigi,	 iš	 esmės	 šis	 skaičius	 mažai	 ką	 pasako	 apie	 tikrąjį	 kriminologinį	
recidyvą,	nes	grindžiamas	tik	 ikiteisminio	tyrimo	institucijų	pareigūnų	prie-
laidomis	arba	 teisiniais	 faktais,	o	ne	realia	nepilnamečio	gyvenimo	istorijos	
analize.	 Šio	 skaičiaus	 taip	 pat	 nereikėtų	 painioti	 su	 bendruoju	 recidyvu	 –	
pagal	 jį	 mėginti	 atsakyti	 į	 klausimą,	 kokia	 dalis	 nepilnamečių	 nusikalsta	

371 Lietuvos	Respublikos	vidaus	reikalų	ministro	įsakymas	Nr.	1V–264	Dėl	nusikalstamų	
veikų,	 jas	padariusių	asmenų	bei	nukentėjusiųjų	asmenų	pagrindinių	statistinių	 rodi-
klių	 formavimo	 taisyklių	 patvirtinimo,	 priimtas	 2003	m.	 birželio	 30	 d.	 //	Valstybės	
žinios,	2006,	Nr.	50–2230	(su	vėlesniais	pakeitimais	ir	papildymais),	97	punktas.

372 Lietuvos	vaikai.	Nepilnamečių	nusikalstamumas.	Statistikos	departamento	prie	Lietu-
vos	 Respublikos	 Vyriausybės	 statistinė	 ataskaita.	 http://www.stat.gov.lt/uploads/
docs/7_Nusikalst1013.doc,	 taip	pat	 Informatikos	 ir	 ryšių	departamento	prie	Lietuvos	
Respublikos	vidaus	reikalų	ministerijos	statistikos	ataskaitą	Duomenys	apie	 įtariamų	
(kaltinamų)	nepilnamečių	nusikalstamumą	Lietuvos	Respublikoje	(Forma_30N-SAV).	
Asmenys,	padarę	nusikalstamas	veikas	grupėje;	Duomenys	apie	įtariamų	(kaltinamų)	
asmenų	nusikalstamumą	Lietuvos	Respublikoje	(Forma_2).
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pakartotinai,	nes	tai	galima	nustatyti	tik	ilgalaikiais	kriminologiniais	tyrimais	
(apie	 tai	 žr.	kitą šio leidinio skyrių).

Pažymėtina,	kad	kasmet	daugiau	nei	50	proc.	nepilnamečių	užregistruo-
jami	 kaip	 įtariami	 (kaltinami)	 nusikalstamas	 veikas	 padarę	 bendrininkų 
grupėje.	 Kriminologiniu	 požiūriu	 tai	 natūralu	 –	 viena	 vertus,	 bendraamžių	
grupės	 jaunystėje	vaidina	 itin	svarbų	vaidmenį	 jaunuolių	socializacijos	pro-
cese,	 jose	 praleidžiama	 daug	 laiko,	 daug	 ko	 išmokstama.373	 Be	 to,	 grupės	
įtaka	 ir	parama	yra	svarbi	paskata	 imtis	 tam	tikrų	(taip	pat	 ir	nusikalstamų)	
veiksmų.	Todėl	 daugelyje	 šalių	 jaunimo	 nusikalstamumui	 grupiškumas	 bū-
dingesnis	nei	suaugusiesiems,	taip	yra	ir	Lietuvoje.	Ir	kartu	pažymėtina,	kad	
šis	 natūralus	 procesas	 Lietuvos	 teisėsaugos	 institucijų	 dažnai	 nepagrįstai	 ir	
inertiškai	 vertinamas	 kaip	 automatiškai	 sukeliantis	 didesnę	 grėsmę	 ir	 itin	
pavojingas374,	net	nesigilinant	į	kriminologinę	grupės	reikšmę	jauno	žmogaus	

373 Pavyzdžiui,	remiantis	E. H. Sutherlando	išplėtota	diferencinių	asociacijų	teorija, į	des-
truktyvią	 veiklą	 orientuoti	 bendraamžiai	 gali	 pastūmėti	 nusikalsti,	 nes	 nusikalstamo	
elgesio	išmokstama	bendraujant	su	kitais	žmonėmis.	Tai	gali	būti	žodinė	arba	kitokia	
(gestų,	kūno	kalbos,	bendravimo	modelio)	 interakcija.	Artima	aplinka	daro	daug	di-
desnę	įtaką	nusikalstamo	elgesio	išmokimui	nei	tolima.	Todėl	galima	paaiškinti,	kodėl	
draugai	gali	daryti	didesnę	įtaką	nei,	pavyzdžiui,	mokytojai	arba	tėvai:	jei	su	draugais	
palaikomi	 glaudesni	 ryšiai,	 atitinkamai	 ir	 vertybinės	 nuostatos,	 ir	 elgesio	 modeliai	
perimami	 iš	draugų,	o	ne	 iš	 tėvų,	mokytojų,	mokyklos	administracijos	ar	vadovėlių.	
Sutherland E. H.	 Principles	 of	 Criminology.	 Philadelphia	 and	 New	York,	 1966,	 p.	
81–82.	Kitoje	šio	skyriaus	dalyje	nagrinėjami	moksliniai	 tyrimai	 taip	pat	atskleidžia	
tendenciją,	 kad	dažniau	 teisės	pažeidimus	daro	 tie	moksleiviai,	 kurie	priklauso	ben-
draamžių	 grupėms.	Mare-Balticum	 tyrimo	 duomenimis,	 aktyviai	 padėjo	 spardyti	 ar	
mušti	kitą	moksleivį,	prisidėjo	grasinant,	užkabinėjant	ar	kur	nors	uždarant	kitą	moks-
leivį	dvigubai	daugiau	paauglių	negu	išdrįsusių	tai	daryti	vieni.	2002	m.	mokinių	ap-
klausa	 „Mare	 Balticum“,	 tyrimo	 ataskaita.	 Teisės	 institutas,	 2002.	Apie	 deviantines	
subkultūrines	jaunimo	grupes	žr.	taip	pat:	Gavėnaitė A.	Deviantinės	subkultūros.	Kny-
goje:	Aleknevičienė	 J.	 (sudarytoja).	 Socialinės	 deviacijų	 problemos.	Vilnius:	 Eugri-
mas,	2007,	p.	120–157.

374 Žr.,	pvz.:	Lapėnienė J. Patyčios	 ir	 smurtas	–	paauglių	gyvenimo	kasdienybė	 //	 lrt.lt,	
2008	09	29;	Saukienė I. Provincijoje	jaunuolių	gaujos	siautėja	nebaudžiamos	//	delfi.
lt,	2008	09	23;	Dumalakas A. Pelesos	gatvėje	auga	nauja	žiaurių	nusikaltėlių	karta	//	
Sostinė,	2008	09	18,	Nr.	180;	Policija	ypatingą	dėmesį	skirs	nepilnamečiams	//	Lietu-
vos	žinios,	2008	10	24;	Čižinauskaitė G.	Po	fizinės	egzekucijos	–	ir	moralinė	//	Lie-
tuvos	žinios,	2008	11	07;	Trainys V. Nesutramdomi	paaugliai	į	savo	auklėtojus	svaido	
plytgalius	//	lrytas.lt,	2008	11	20;	Rafanavičienė G.	Penktokas	per	mėnesį	nuteistas	du	
kartus	//	Lietuvos	rytas,	2008	12	01;	Trainys V. Gimtadienio	proga	paaugliai	šeštokui	
surengė	egzekuciją	//	lrytas.lt,	2008	12	11;	Krušinskaitė R.	Tamsioji	nesuvaldytų	vai-

gyvenime	ir	neieškant	galimybių	riboti	tokiose	grupėse	kylančią	kriminalinę	
energiją	 ne	 bekompromise	 prievarta	 ir	 neribota	 kontrole,	 o	 socialinės	 inte-
gracijos	bei	 teigiamo	užimtumo	priemonėmis.	Jaunimas	daug	daugiau	 laiko	
praleidžia	 grupėje	 nei	 suaugusieji.	Taigi	 grupėje	 dažniau	 ir	 nusikalsta.

Pastaraisiais	metais	kasmet	 iki	20	proc.	nepilnamečių,	 įtariamų	(kaltina-
mų)	padariusių	nusikalstamas	veikas,	registruotos	nusikalstamos	veikos	metu	
buvo	neblaivūs.	 Pažymėtina,	 jog	 asmens	 apsvaigimas	 yra	 reikšmingas	 for-
malios	socialinės	kontrolės	selektyvumo	požymis	–	kitaip	 tariant,	apsvaigu-
sį	asmenį	„pagauti“	yra	daug	paprasčiau	–	ne	vien	dėl	nenatūralios	būsenos,	
bet	ir	dėl	dažniausiai	spontaniškų	bei	neapgalvotų	nusikalstamų	veiksmų375. 
Todėl	 šis	 skaičius	mažai	 pasako	 apie	 tikrąjį	 nepilnamečių	 nusikalstamo	 el-
gesio	kontekstą	 (apie	 latentinį	 nepilnamečių	nusikalstamumą	žr.	 toliau).

VI.4.	Registruotas	nepilnamečių	nusikalstamumas																		
Europos	 šalyse

Nepilnamečių	asmenų	dalis	tarp	visų	nusikalstamas	veikas	padariusių	įtaria-
mų	 (kaltinamų)	asmenų	Europos	valstybėse	pateikta	ankstesniame	skyriuje,	
30 lentelėje.	 Svarbu	 dar	 kartą	 pabrėžti,	 kad	 atskirų	 šalių	 registruoto	 nepil-
namečių	nusikalstamumo	statistiką	lyginti	itin	sunku	dėl	jau	minėtų	veiksnių	
bei	aplinkybių. 34 lentelėje	pateiktas	nuteistų	asmenų	lygis	100	000	gyven-
tojų	Europos	 šalyse376,	 taip	 pat	 nuteistų	 nepilnamečių	 dalis	 proc.	 Lentelėje	
matyti,	 jog	nuteistų	 nepilnamečių	dalis	 tarp	visų	nuteistų	 asmenų	 svyruoja	

ko	teisių	pusė	//	Lietuvos	žinios,	2008	12	06;	Čižinauskaitė G.	Nuteisti	vyrą	mirtinai	
suspardę	 paaugliai	 //	 Lietuvos	 žinios,	 2008	 12	 17;	Čižinauskaitė G.	 Paauglių	 gauja	
išrengtą	berniuką	įmetė	į	ledinę	upę	//	Lietuvos	žinios,	2008	12	22;	Čižinauskaitė G. 
Paauglių	gauja	tykojo	aukų	prie	mokyklų	//	Lietuvos	žinios,	2008	12	30;	Bareišis A. 
Už	 internetinių	 „riaušių	 kurstytojų“	 ir	 „rasistų“	 slepiasi	 ir	 mažamečiai	 //	 alfa.lt,															
2009	03	15;	Stiprins	nepilnamečių	nusikalstamumo	prevenciją	//	Teisingumo	ministe-
rijos	 pranešimas	 spaudai,	 2009	 04	 02;	Čižinauskaitė G.	Benamių	 žudymo	 paaugliai	
mokėsi	internete	//	Lietuvos	žinios,	2009	04	07;	R.	Šimašius:	atsakomybė	keturioli-
kmečiams	neturėtų	būti	griežtinama	//	bernardinai.lt,	2009	04	27;	Bareišis A.	Nepil-
namečių	 nusikalstamumas	 auga:	 daugiau	 vagiama	 ir	 vartojama	 narkotikų	 //	 alfa.lt,	
2009 04 27.

375 Plačiau	žr.:	Sakalauskas G.	Socialinė	vaikų	ir	jaunimo	nusikalstamo	elgesio	kontrolė.	
Knygoje:	Aleknevičienė	J.	(sudarytoja).	Socialinės	deviacijų	problemos.	Vilnius:	Eu-
grimas,	2007,	p.	179.

376 Lentelėje	trūksta	šalių,	nepateikusių	tokios	statistikos.
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nuo	 0,2	 proc.	 (Lenkijoje)	 iki	 15,3	 proc.	 (Estijoje).	 Pažymėtina,	 jog	 labai	
skiriasi	 ir	 visų	 nuteistų	 asmenų	 lygis,	 pavyzdžiui,	Danijoje	 jis	 yra	 daugiau	
nei	 5	 kartus	 didesnis	 nei	Lietuvoje.

34 lentelė. Nuteistų	asmenų	lygis	ir	nepilnamečių	dalis	Europos	šalyse	2003	m.	
ir	2006	m.	(proc.)	377	378

2003 m.377 2006 m.378

Nuteistų	asmenų,	
tenkančių	

100	000	gyventojų

Nepilna-
mečių	dalis	

proc.

Nuteistų	asmenų,	
tenkančių	

100	000	gyventojų

Nepilna-
mečių	dalis	

proc.
Airija 974 8,4 5 356 –
Albanija 188 4,6 231 3,7
Anglija ir Velsas 2 806 6,2 2 646 6,6
Armėnija 152 4,3 101 5,2
Austrija 511 7,6 524 6,7
Belgija 1 557 0,3 1 805 0,5
Bulgarija 376 12,9 397 9,8
Čekija 645 5,4 675 4,0
Danija 2 630 6,2 3 466 5,8
Estija 802 * 15,3 – –
Gruzija 53 2,9 385 5,9
Italija 379 1,4 406 1,1
Kipras 132 * 5,0 191 2,2
Kroatija 529 3,7 567 3,9
Lenkija 1 077 0,2 1 214 0,2
Lietuva 485 12,9 543 10,0

2003 m. 2006 m.

377 Pagal	European	Sourcebook	of	Crime	 and	Criminal	 Justice	Statistics	 2006,	Persons	
convicted	 per	 100	 000	 population	 –	 Criminal	 offences:	 Total	 2003,	 3.2.1.1	 lentelė,											
p.	 99;	 Percent	 of	minors	 among	 persons	 convicted:	Criminal	 offences:	Total,	 2003,	
3.2.2.2	 lentelė,	 p.	 114–115.	 Prieigą	 internete	 žr.	 literatūros	 sąraše,	 taip	 pat	 žr.	 60-ą	
išnašą.

378 Pagal	European	Sourcebook	of	Crime	and	Criminal	Justice	Statistics	2010,	Percentage	
of	femals,	minors,	aliens,	and	aliens	from	EU	countries	among	convicted	persons	 in	
2006	–	Criminal	offences:	Total.	3.2.1.1	lentelė,	p.	195.	Prieigą	internete	žr.	literatūros	
sąraše.

Nuteistų	asmenų,	
tenkančių	

100	000	gyventojų

Nepilna-
mečių	dalis	

proc.

Nuteistų	asmenų,	
tenkančių	

100	000	gyventojų

Nepilna-
mečių	dalis	

proc.

Moldavija 387 12,4 347 10,6
Portugalija 672 4,7 664 3,8
Prancūzija 848 6,0 1 032 8,9
Rumunija 343 8,9 304 9,4
Rusija 592 * 12,6 639 9,0
Slovakija 502 9,0 478 6,1
Slovėnija 365 7,7 430 5,9
Suomija 3 885 4,9 4 158 5,0
Švedija 1 268 10,8 1 318 11,3
Šveicarija 1 345 13,5 1 496 12,5
Ukraina 422 10,5 344 8,7
Vengrija 1 026 8,5 1 054 8,4
Vokietija 1 067 7,2 1 088 7,6

*	2002	m.

Be	 jau	 minėtų	 veiksnių,	 šiuos	 skirtumus	 gali	 lemti	 ne	 tik	 skirtinga	 ne-
pilnamečių	baudimo	politika,	bet	 ir	paties	„nuteisimo“	samprata.	Ši	statisti-
ka	(įvertinant	įvairius	palyginimo	niuansus)	daugiau	pasako	apie	nepilname-
čių	 baudimo	 praktiką,	 o	 ne	 apie	 nusikalstamumą.	 Pažymėtina	 ir	 tai,	 jog	
daugelyje	 šalių	 nuteisiama	 daugiau	 asmenų	 nei	 Lietuvoje,	 tačiau	mūsų	 ša-
lyje	yra	daug	daugiau	kalinių	(dėl	 ilgų	ir	santykinai	dažnai	skiriamų	laisvės	
atėmimo	bausmių).	Tačiau	 tai	–	 jau	baudimo	kultūros	 ir	baudžiamosios	po-
litikos	 tyrimo	 tema.

VI.5.	Latentinis	nepilnamečių	nusikalstamumas

Įvairūs	 daugelyje	 šalių	 atlikti	 moksliniai	 tyrimai	 rodo,	 kad	 nepilnamečių	
nusikalstamas	elgesys	pasižymi	itin	dideliu	latentiškumu.	Anksčiau	pateik-
ti	 statistinio	 nepilnamečių	 nusikalstamumo	 duomenys	 atspindi	 (tik)	 teisė-
saugos	 institucijų	 veiklos	 rezultatus	 –	 t.	 y.	 tai,	 su	 kiek	 jaunų	 žmonių	 iki-
teisminio	 tyrimo	 institucijoms	 teko	 bendrauti	 dėl	 jų	 nusikalstamų	 poelgių,	
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o	ne	realų	 jaunimo	nusikalstamo	elgesio	paplitimą379.	Tyrimai	rodo380,	kad	
absoliučios	 daugumos	 žmonių	 elgesį	 jaunystėje,	 išvertus	 į	 baudžiamosios	
teisės	kalbą,	būtų	galima	pavadinti	(sunkesnėmis	ar	lengvesnėmis)	nusikals-
tamomis	veikomis381.	 Ši	 įžvalga	 jau	 seniai	 yra	 tapusi	 ne	 tik	kriminologine	
aksioma,	bet	ir	nepilnamečių	baudžiamosios	atsakomybės	preliudija	–	ypač	
tose	 šalyse,	 kur	 ši	 problema	 išnaginėta	 bei	 suvokta	 jau	 seniai,	 taip	 pat	
įtvirtinta	 ir	 tarptautiniuose	 teisės	 aktuose382.	 Jaunimo	 latentinio	nusikalsta-
mumo	 kriminologiniai	 ir	 tarpdisciplininiai	 tyrimai	 Vakarų	 kultūros	 visuo-
menėse	 atliekami	 jau	 maždaug	 penkiasdešimt	 metų.	 Jų	 rezultatai	 privertė	
pakeisti	 daug	 jaunimo	 elgsenos	 stereotipų,	 padėjo	 plėtoti	 atitinkama	 ideo-
logija	paremtas	prevencijos	 ir	 intervencijos	programas,	padarė	didelę	 įtaką	
teisės	 normoms,	 reglamentuojančioms	 jaunimo	 teisinį	 statusą,	 ypač	–	 bau-
džiamąją	 atsakomybę.383

379 Plačiau	žr.:	Sakalauskas G.	Socialinė	vaikų	ir	jaunimo	nusikalstamo	elgesio	kontrolė.	
Knygoje:	Aleknevičienė	J.	(sudarytoja).	Socialinės	deviacijų	problemos.	Vilnius:	Eu-
grimas,	2007,	p.	161–178.

380 Albrecht P.-A.	Jugendstrafrecht.	München:	C.	H.	Beck	Verlag,	1993,	S.	18;	Böhm A. 
Jugendstrafrecht.	3.	Aufl.	München,	1996,	S.	23;	Drakšienė A.	Nepilnamečių	baudžia-
moji	atsakomybė	Lietuvos	Respublikos	baudžiamojo	kodekso	projekte	//	Teisė,	1998,	
Nr.	32,	p.	32;	Schaffstein F., Beulke W.	Jugendstrafrecht.	Eine	systematische	Darstel-
lung.	13.	Aufl.	Stuttgart,	1998,	S.	11;	Ziehlke B.	Deviante	Jugendliche.	Individualisie-
rung,	Geschlecht	und	soziale	Kontrolle.	Opladen,	1993,	S.	59.

381 Lyginant	įkalintų	ir	laisvėje	esančių	jaunuolių	nusikalstamo	elgesio	intensyvumą	daž-
nai	 nustatoma,	 kad	 nuteistų	 jaunuolių	 jis	 yra	 didesnis	 (prisipažįsta	 padarę	 daugiau	
nusikalstamų	veikų),	nei	laisvėje	esančių.	Vadinasi	formali	socialinė	kontrolė	nevyks-
ta	aklai,	yra	didesnė	tikimybė,	kad	bus	„atsirinkti“	intensyvesniu	nusikalstamu	elgesiu	
pasižymėję	jaunuoliai.	Schaffstein F., Beulke W.	Jugendstrafrecht.	Eine	systematische	
Darstellung.	13.	Aufl.	Stuttgart,	1998,	S.	11.

382 Pavyzdžiui,	Jungtinių	Tautų	nepilnamečių	nusikalstamumo	prevencijos	gairėse	(Rija-
do	 gairės,	 priimtos	 1990	m.)	 teigiama:	 „visuotinėms socialinėms normoms ir verty-
bėms nepaklūstantis jaunatviškas elgesys dažnai yra sudedamoji brendimo ir augimo 
dalis, o subrendus daugeliui asmenų jis išnyksta savaime“	(papunktis	5.e.).

383 Jaunimo	nusikalstamas	elgesys:	nukentėjusieji	 ir	kaltininkai.	Mokinių	apklausa,	pro-
jektas	 „Mare	 Balticum“.	 Teisės	 institutas,	 2002.	 Vis	 dėlto	 absoliutizuoti	 mokslinių	
tyrimų	duomenų	taip	pat	nereikėtų.	Anot	prof.	A.	Valantiejaus,	tikrovės	apskritai	neį-
manoma	 pažinti	 pačios	 savaime,	 nes	 sociologijos	 tyrimo	 objektas	 –	 tikrovė	 –	 nėra	
duotybė.	 Kitaip	 tariant,	 tikrovę	 darosi	 vis	 sunkiau	 apibrėžti,	 nes	 ji	 –	 dinamiškesnė,	
fragmentiška,	nenuspėjama,	virtuali,	išcentrinė,	gretinama	su	atsitiktinumo,	neapibrėž-
tumo,	rizikos	terminais.	Valantiejus A.	Kritinis	sociologijos	diskursas.	Tarp	pozityviz-
mo	ir	postmodernizmo.	Vilnius,	2004,	p.	170.	Tyrimo	rezultatus	gali	lemti	įvairūs	at-

Toliau	šiame	skyriuje	apibendrintai	pateikiami	kai	kurių	Lietuvoje	atlik-
tų	 jaunimo	nusikalstamo	elgesio	 tyrimų,	 t.	 y.	 1997	m.	Vilniaus	universiteto	
Teisės	 fakulteto	 studentų,	 vadovaujamų	Annos Drakšienės, atlikto	 krimino-
loginio	tyrimo384,	Teisės	instituto	2002	m.	atliktos	mokinių	apklausos	„Mare	
Balticum“385,	Teisės	 instituto	atlikto	 tarptautinio	 tyrimo	„International	Self-
Report	Delinquency	Study“	 (toliau	–	 ISRD-II	2007	m.)386,	Vilniaus	univer-
siteto	 Filosofijos	 fakulteto	 Sociologijos	 katedros	 2004	 m.	 atlikto	 tyrimo	
„Delinkventai	 Lietuvos	mokyklose“387	 ir	Nusikalstamumo	 prevencijos	 Lie-

sitiktiniai	 veiksniai:	 respondentų	 savijauta,	 atminties	 sutrikimai,	 nenoras	 bendrauti,	
nepakankamai	užtikrinamas	privatumas.	Pavyzdžiui,	apklausiant	moksleivius	gali	kil-
ti	paprasta	problema:	mokiniai	į	anketos	klausimus	gali	atsakinėti	nusižiūrėdami	vie-
nas	nuo	kito,	nes	sėdi	greta	tame	pačiame	suole.	Panašūs	dalykai	neleidžia	absoliutin-
ti	 bet	 kokių	 duomenų	 ir	 jų	 vienintelių	 laikyti	 tikrais	 ir	 patikimais.	 Teigiant,	 kad	
oficialioji	 statistika	 yra	 nepajėgi	 atspindėti	 tikrosios	 padėties,	 negalima	 pamiršti	 to	
paties	pasakyti	ir	apie	latentinio	nusikalstamumo	tyrimus.

384 Drakšienė A.	Nepilnamečių	baudžiamoji	atsakomybė	Lietuvos	Respublikos	baudžia-
mojo	kodekso	projekte	//	Teisė,	1998,	Nr.	32,	p.	33.	Straipsnyje	tyrimo	metodologija	
neaptariama.

385 Visose	 šalyse	buvo	apklausiama	maždaug	po	1	000	devintųjų	klasių	mokinių,	 kurių	
amžius	 vyravo	 nuo	 13	 iki	 17	metų,	 besimokančių	 įvairių	 formų	 bendrojo	 lavinimo	
mokyklose,	pagal	galimybes	reprezentatyviai	išskirtų	pagal	socialinį	statusą,	gyvena-
mąją	 ir	 mokymosi	 vietą	 bei	 tautybę.	 Lietuvoje	 (Vilniuje)	 duomenys	 buvo	 renkami	
2002	m.	rugsėjį–gruodį.	Iš	viso	Vilniaus	miesto	bendrojo	lavinimo	mokyklose	(jauni-
mo,	pagrindinėse,	vidurinėse	mokyklose	bei	gimnazijose)	buvo	užpildytos	1	007	ga-
liojančios	anketos.	

386 Šį	 projektą	 koordinavo	 Greifsvaldo	 (Vokietija)	 universiteto	 Kriminologijos	 katedra	
(vedėjas	prof.	dr. Friederis Dünkelis),	projekto	partneris	Lietuvoje	buvo	Teisės	insti-
tutas.	Tyrimo	metu	buvo	lyginami	duomenys,	gauti	apklausus	6	naujųjų	Europos	Są-
jungos	 valstybių	 sostinių	 (Lietuvos,	 Estijos,	 Lenkijos,	 Slovėnijos,	Kipro	 ir	 Čekijos)	
13–15	 metų	 moksleivius.	 Lietuvoje	 buvo	 apklausti	 693	 7–9	 klasių	Vilniaus	 miesto	
bendrojo	lavinimo	mokyklų	mokiniai.	Plačiau	žr.:	Justickaja S., Ūselė L., Kalpokas V. 
13–15	metų	 amžiaus	moksleivių	 delinkventinis	 elgesys	 ir	 viktimizacija	 Lietuvoje	 //	
Teisės	problemos,	2008,	Nr.	4,	p.	67–108	(klaidos	ištaisymas:	Teisės	problemos,	2009,	
Nr.	1,	p.	123).

387 Delinkventai	Lietuvos	mokyklose.	Sociologinis	tyrimas.	Vilniaus	universiteto	Filosofi-
jos	 fakulteto	 sociologijos	 katedra.	 Vilnius,	 2004.	 http://www.smm.lt/svietimo_bukle/
docs/AtaskaitaDelinkventai.doc	(žiūrėta:	2008	05	31).	Tyrime	buvo	taikomi	kokybiniai	
ir	kiekybiniai	tyrimo	metodai.	Pirmame	etape	buvo	organizuojama	fokusuota	diskusijų	
grupė	 su	 septyniais	 švietimo,	 teisėsaugos	 ir	 savivaldybių	atstovais,	kurios	metu	buvo	
svarstomos	delinkvencijos	problemos	visuomenėje	ir	mokykloje.	Antrame	etape	buvo	
apklausiami	Lietuvos	mokytojai	ir	5–12	klasių	moksleiviai.	Tyrimo	imtis	N	=	484.
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tuvoje	 centro	 2007	 m.	 atlikto	 tyrimo	 „Moksleivių	 viktimizacijos	 patirtis	
Lietuvoje“	 rezultatai388.

1997	m.	atliktas	Vilniaus	universiteto	Teisės	 fakulteto	studentų	krimino-
loginis	 tyrimas	atskleidė,	 jog	daugiau	kaip	du	 trečdaliai	 respondentų,	 bū-
dami	 paaugliai,	 per	 savo	 gyvenimą	 yra	 padarę	 administracinį	 teises	 pažei-
dimą	arba	nusikalstamą	veiką,	bet	nebuvo	nubausti	dėl	įvairiausių	priežasčių:	
nebuvo	 sulaukę	 administracinės	 ar	 baudžiamosios	 atsakomybės	 amžiaus,	
susitaikė	su	nukentėjusiuoju	ir	 jis	nesiskundė	teisėsaugos	institucijoms,	įvy-
kį	 užglaistė	 tėvai,	 apie	 dalyvavimą	 muštynėse,	 nedidelį	 chuliganizmą	 ar	
smulkią	 vagystę	 niekam	nebuvo	pranešta	 ir	 panašiai389.

2007	 m.	 Lietuvoje	 atlikto	 ISRD-II	 tyrimo	 rezultatai	 parodė,	 kad																					
20,3	proc.	 7–9	 klasių	mokinių	 prisipažino	per pastaruosius metus	 padarę	
bent	vieną	iš	anketoje	paminėtų	nusikalstamų	veikų.	Per	visą	gyvenimą	 tai	
padarę	prisipažino	32,3	proc.	mokinių.390

Taigi,	galima	daryti	išvadą,	kad	nepilnamečių	nusikalstamas	elgesys	yra	
plačiai	 paplitęs	 reiškinys.	 2007	 m.	 pabaigoje	 Lietuvoje	 gyveno	 maždaug						
150	 000	 14–16	 metų	 vaikų	 (tai	 maždaug	 atitinka	 7–9	 klasę).	 Minėtieji						
20	proc.	(pasielgusių	nusikalstamai	per	pastaruosius	metus)	sudaro	maždaug	
30	 000.	 Vadinasi,	 galima	 kelti	 hipotezę,	 kad	 latentinių	 nepilnamečių	 nusi-
kalstamo	 elgesio	 atvejų	 skaičius	 Lietuvoje	 mažiausiai	 galėtų	 sudaryti	 apie	
20	 000–40	 000,	 o	 turint	 mintyje,	 kad	 vienas	 asmuo	 nusikalstamai	 galėjo	
elgtis	keletą	kartų,	 šis	 skaičius	galėtų	būti	dar	didesnis.391	Šie	duomenys	 iš	
dalies	sutampa	su	kitų	pasaulio	šalių	kriminologų	teiginiais:	„Akivaizdu, kad 
kiekvienas iš mūsų gyvenime buvome kalti padarę daugelį nusikaltimų, nors 
niekada neįkliuvome ir nebuvome nubausti.“392	Didesnis	 šis	 skaičius	 turėtų	

388 Uscila R.	Moksleivių	viktimizacijos	patirtis	Lietuvoje	//	Teisės	problemos,	2008,	Nr.	
1,	 p.	 92–102.	 Tyrimo	 metu	 buvo	 apklausiami	 12–17	 metų	 amžiaus	 moksleiviai,	 iš	
viso	buvo	apklausta	2	000	moksleivių	iš	įvairių	Lietuvos	mokyklų.

389 Drakšienė A.	Nepilnamečių	baudžiamoji	atsakomybė	Lietuvos	Respublikos	baudžia-
mojo	kodekso	projekte	//	Teisė,	1998,	Nr.	32,	p.	32–33.

390 Justickaja S., Ūselė L., Kalpokas V.	 13–15	metų	 amžiaus	moksleivių	 delinkventinis	
elgesys	ir	viktimizacija	Lietuvoje	//	Teisės	problemos,	2008,	Nr.	4,	p.	81	(klaidos	iš-
taisymas:	Teisės	problemos,	2009,	Nr.	1,	p.	123).

391 Sakalauskas G.	 Socialinė	 vaikų	 ir	 jaunimo	 nusikalstamo	 elgesio	 kontrolė.	Knygoje:	
Aleknevičienė	 J.	 (sudarytoja).	 Socialinės	 deviacijų	 problemos.	 Vilnius:	 Eugrimas,	
2007,	p.	169.

392 Drakšienė A.	Nepilnamečių	baudžiamoji	atsakomybė	Lietuvos	Respublikos	baudžia-
mojo	kodekso	projekte	//	Teisė	1998,	Nr.	32,	p.	33.	Atkreiptinas	dėmesys,	jog	citatoje	

būti	 ir	dėl	 to,	kad	čia	neįtraukti	17-mečiai	–	 jų	2007	m.	pabaigoje	Lietuvo-
je	 buvo	maždaug	 50	 000	 (2010	m.	 pradžioje	 Lietuvoje,	 statistikos	 duome-
nimis,	 iš	 viso	gyveno	maždaug	175	000	14–17	metų	nepilnamečių).

Tarptautinio	 kriminologinių	 tyrimų	 projekto	 „Mare	 Balticum“	 (2002–
2004	m.)	duomenimis,	50 proc.	Vilniaus	miesto	7–9	klasių	moksleivių	pri-
sipažino	mokykloje	 smurtavę.	 Mokykloje	 moksleiviai	 dažniausiai	 buvo	
erzinami	 ar	 jiems	 sakomi	 negražūs	 žodžiai	 (41,1	 proc.),	 kas	 dešimtam														
(10,1	 proc.)	 buvo	grasinama,	 jis	 buvo	užkabinėjamas	 ar	 kur	 nors	 uždarytas,	
8,9	 proc.	moksleivių	 buvo	mokykloje	mušami	 arba	 spardomi,	 o	 1,5	 proc.	 –	
patyrė	grasinimą	ginklu.393

ISRD-II	tyrimo	duomenimis,	praėjusiais	(nuo	apklausos)	metais	8,7	proc.	
moksleivių	dalyvavo	muštynėse,	8,2	proc.	nešiojo	ginklą,	1,9	proc.	vogė	 iš	
parduotuvių,	 6,7	 proc.	 darė	 kompiuterinius	 nusikaltimus,	 0,5	 proc.	 platino	
narkotines	medžiagas,	 18	proc.	 tyčiojosi	 iš	 kitų	mokinių394.

Viktimologinio	 tyrimo	duomenys	parodė,	 jog	vaikų	viktimizacija	dažnai	
yra	 smurtinio	pobūdžio	 ir	 tuo	 skiriasi	nuo	 suaugusiųjų	viktimizacijos.	Tyri-
mas	atskleidė,	kad	net	14	proc.	vaikų	yra	patyrę	fizinio	 skausmo	sukėli-
mą	 ar	 nežymų	 sveikatos	 sutrikdymą,	 6	 proc.	 –	 nesunkų	 sveikatos	 su-
trikdymą,	 4	 proc.	 –	 seksualinio	 pobūdžio	 nusikalstamą	 veiką.	 Svarbu	
pažymėti,	 kad	23	proc.	moksleivių	nurodė,	 jog	viktimizaciją	patyrė	 iš	 savo	
klasioko	 ar	 asmens,	 kuris	mokėsi	 toje	 pačioje	mokykloje	 kaip	 ir	 auka.395

Apibendrinant	kelių	mokslinių	 tyrimų	duomenis	pažymėtina,	kad	 laten-
tinė	 nepilnamečių	 nusikalstamų	 veikų	 struktūra	 skiriasi	 nuo	 oficialiojoje	
statistikoje	 pateikiamos	 nepilnamečių	 nusikalstamų	 veikų	 struktūros.	 Re-
miantis	statistikos	duomenimis,	2009	m.	60	proc.	nusikalstamų	veikų,	kurio-
mis	 buvo	 įtariami	 (kaltinami)	 nepilnamečiai,	 sudarė	 vagystės	 ir	 plėšimai.	
O,	 remiantis	 atliktais	 tyrimais,	 realaus	 (latentinio)	 moksleivių	 smurtinio 

vartojamas	 žodis	 „nusikaltimų“,	 nes	 iki	 naujojo	 Lietuvos	 Respublikos	 baudžiamojo	
kodekso	įsigaliojimo	2003	m.	gegužės	1	d.	šis	žodis	buvo	žodžio	„nusikalstama	vei-
ka“	 sinonimas.	 Naujajame	 Baudžiamajame	 kodekse	 nusikalstamos	 veikos	 buvo	 su-
skirstytos	į	nusikaltimus	ir	baudžiamuosius	nusižengimus.

393 2002	 m.	 mokinių	 apklausa	 „Mare	 Balticum“,	 tyrimo	 ataskaita.	 Teisės	 institutas,	
2002.

394  Justickaja S., Ūselė L., Kalpokas V.	13–15	metų	amžiaus	moksleivių	delinkventinis	
elgesys	ir	viktimizacija	Lietuvoje	//	Teisės	problemos,	2008,	Nr.	4,	p.	83	(klaidos	iš-
taisymas:	Teisės	problemos,	2009,	Nr.	1,	p.	123).

395 Uscila R.	Moksleivių	viktimizacijos	patirtis	Lietuvoje	//	Teisės	problemos,	2008,	Nr.	1,	
p.	92–102.
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elgesio	 dalis	 tarp	 visų	 nusikalstamo	 elgesio	 atvejų	 yra	 didesnė.	 ISRD-II	 ty-
rimo	duomenimis,	8,7	proc.	 iš	apklaustųjų	Lietuvos	moksleivių	per	praėju-
sius	(vienerius)	metus	dalyvavo	muštynėse	(per	visą	gyvenimą	–	15,4	proc.),	
8,2	proc.	–	nešiojo	ginklą	ir	tik	1,9	proc.	prisipažino	praėjusiais	metais	vogę	
iš	parduotuvės	(per	visą	gyvenimą	–	9,3	proc.),	maždaug	1	proc.	–	užsiimi-
nėję	kišenvagyste,	pavogę	transporto	priemonę	arba	vagiliavę	iš	jų	ar	gyve-
namųjų	 patalpų,	 4,4	 proc.	 –	 užsiiminėję	 vandalizmu,	 0,7	 proc.	 –	 dalyvavę	
vykdant	 plėšimą.396	 Kitaip	 tariant,	 galima	manyti,	 jog	 realiame	 jaunuolių	
gyvenime yra daug daugiau nusikalstamo smurto nei registruojama sta-
tistikoje,	be	 to,	 iš	viso	 jis	sudaro	didesnę	dalį	nei	su	neteisėtu	 turto	pasisa-
vinimu	 susijęs	 nusikalstamas	 elgesys.	 Galima	 kelti	 hipotezę,	 kurią	 reikėtų	
patikrinti	 kitais	 tyrimais,	 jog	 ši	 disproporcija	 susijusi	 su	 aukų	 statusu:	grei-
čiausiai	yra	taip,	kad	smurtas	yra	paplitęs	tarp	pačių	jaunuolių,	vadinasi,	nuo	
jo	kenčia	 tas	pats	 jaunimas,	 retai	 besikreipiantis	 pagalbos	 ar	 skundžiantis	
tokius	veiksmus.	O	turtinių	veikų	atvejais	dažniausiai	nukenčia	suaugusieji,	
dėl	 patirtos	 žalos	 dažniau	 besikreipiantys	 į	 teisėsaugą.	 Dėl	 paprasto	 tokių	
turtinių	veikų	„scenarijaus“	nepilnamečių	padarytos	turtinės	veikos	ištiriamos	
ir	 kaltininkai	 nustatomi	dažniau.

Palyginti	su	kitomis	naujomis	Europos	Sąjungos	narėmis,	Lietuvoje	daž-
nesnė	prievarta,	taip	pat	palankesnės	nuostatos	smurto	atžvilgiu.	Net	38	proc.	
apklaustųjų	Lietuvos	moksleivių	nurodė,	kad	jų	požiūris	į	smurtą	yra	teigia-
mas,	taip	pat	tarp	Lietuvos	moksleivių	buvo	daugiau	manančių,	jog	pagarbą	
galima	 pelnyti	 smurtu	 (žr.	 35 lentelę).	 Kita	 vertus,	 įdomu,	 jog	 šie	 skaičiai	
minimose	 šalyse	 santykinai	 panašūs.

35 lentelė. Mokinių	 teigiamos	 nuostatos	 dėl	 smurto	 naujosiose	 (projekte	
dalyvavusiose)	ES	 šalyse	 (proc.	nuo	visų	apklaustųjų	mokinių)397

Čekija Estija Kipras Lenkija Lietuva Slovėnija
36,97 35,81 35,44 34,29 38,09 33,16

ISRD-II	 ir	„Delinkventai	Lietuvos	mokyklose“	 tyrimų	duomenimis,	 jau-
nesni	 mokiniai	 nusikalstamai	 elgiasi	 ne	 rečiau	 nei	 vyresnieji.	Mokytojų	
vertinimu,	 delinkventinis	 elgesys	 būdingiausias	 5–10	 klasių	 mokiniams.	
Šiose	 klasėse	 dažnu	 delinkventiniu	 elgesiu,	 mokytojų	 nuomone,	 pasižymi	
daugiau	 nei	 pusė	 jose	 besimokančių	mokinių:	 66,6	 proc.	mokytojų	 nurodė,	

396 ISRD-II	tyrimo	ataskaita.	Teisės	institutas,	2008,	p.	57.
397 Ten	pat.

kad	5–7	klasėse	delinkventiškai	 elgiamasi	 labai	dažnai	 ir	 dažnai,	 8–10	kla-
sėse	 taip	 nurodė	67,2	proc.	mokytojų.398

Sociologiniai	tyrimai	atskleidžia,	jog	daugiau	smurtauja	berniukai:	„Ma-
re-Balticum“	 tyrimo	 duomenimis,	 merginos	 daug	 rečiau	 pačios	 smurtavo	
arba	patyrė	smurtą	mokykloje	bei	pakeliui	 į	 (iš)	 jos	negu	vaikinai.	Ypač	 tai	
pasakytina	 apie	fizinį	 smurtą	 –	 spardytos	 ar	muštos	 buvo	3,4	 proc.	mergi-
nų	 (15,7	 proc.	 vaikinų),	 grasinimus,	 užkabinėjimus	 patyrė	 ar	 kur	 nors	 už-
darytos	 buvo	 6	 proc.	merginų	 (15,2	 proc.	 vaikinų),	 grasinimus	 ginklu	 pa-
tyrė	 0,4	 proc.	merginų	 (3	 proc.	 vaikinų).	 Pačios	merginos	 dažniausiai	 nau-
doja	 žodinę	 agresiją:	 erzina	 ir	 sako	negražius	 žodžius	–	16,1	proc.,	 grasina	
bei	užkabinėja	–	2,6	proc.,	tačiau	tai	neprilygsta	šių	smurto	formų	paplitimui	
tarp	vaikinų	(atitinkamai	26,5	proc.	ir	8,8	proc.).	Be	to,	akivaizdus	merginų	
ir	vaikinų	fizinio	smurtavimo	–	spardymo	 ir	mušimo	–	skirtumas:	1,8	proc.	
merginų	 ir	 13,1	proc.	 vaikinų.399

Vilniaus	 universiteto	 Filosofijos	 fakulteto	 Sociologijos	 katedros	 atlikto	
tyrimo	duomenimis	(mokytojų	nuomone),	nusižengėliai	dažniausiai	yra	ber-
niukai,	tačiau,	daugumos	atsakiusių	į	klausimą	mokytojų	vertinimu,	mergai-
tės	 sudaro	 vos	 ne	 iki	 trečdalio	 delinkventų,	 o,	 atskirų	mokytojų	 nuomone,	
jų	 mokykloje	 yra	 ne	 ką	 mažiau	 negu	 berniukų.	 Tai	 gali	 būti	 paaiškinama	
tuo,	kad	mokytojai	nusikalstamu	elgesiu	 laikė	pamokų	nelankymą,	 rūkymą,	
alkoholinių	 gėrimų	 vartojimą,	 prasivardžiavimą,	 t.	 y.,	 kai	 kurių	 mokytojų	
nuomone,	nusikalstamo	elgesio	 (delinkvencijos)	 ribos	yra	gana	plačios,	 ati-
tinkamai	 berniukų	 ir	mergaičių	 santykis	 beveik	 lygus.

Taigi,	galima	daryti	 išvadą,	kad	 remiantis	 sociologiniais	 tyrimais	mergi-
nos	nusikalsta	rečiau,	rečiau	jos	tampa	ir	aukomis.	Vis	dėlto	reali nusikals-
tančių	mergaičių	dalis	yra	daug	didesnė	už	nurodomą	oficialioje	 statis-
tikoje.	 Šie	 rezultatai	 patvirtina	 kriminologų	 pastabas,	 kad	 šiuolaikinėje	 vi-
suomenėje	 mergaičių	 delinkvencija	 yra	 santykinai	 dažna400,	 tačiau	 rečiau	
registruojama.

„Mare	Balticum“	 tyrimo	duomenimis,	moksleivių	patiriamas	 smurtas	
šeimoje	 turi	 įtakos	 jų	 smurtiniam	 elgesiui	 mokykloje:	 kas	 ketvirtas		

398 Delinkventai	Lietuvos	mokyklose.	Sociologinis	tyrimas.	Vilniaus	universiteto	Filoso-
fijos	fakulteto	Sociologijos	katedra.	Vilnius,	2004.	http://www.smm.lt/svietimo_bukle/
docs/AtaskaitaDelinkventai.doc	(žiūrėta:	2010	10	19).

399 2002	m.	mokinių	apklausa	„Mare	Balticum“,	tyrimo	ataskaita.	Teisės	institutas,	2002
400 Delinkventai	Lietuvos	mokyklose.	Sociologinis	tyrimas.	Vilniaus	universiteto	Filoso-

fijos	fakulteto	Sociologijos	katedra.	Vilnius,	2004.	http://www.smm.lt/svietimo_bukle/
docs/AtaskaitaDelinkventai.doc	(žiūrėta:	2010	10	19).
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(24,6	 proc.)	 moksleivis,	 patyręs	 smurtą	 namuose,	 mokykloje	 spardė	 arba	
mušė	 kitą	moksleivį	 ir	 tik	 14,	 7	 proc.	 bendraamžių,	 iš	 tėvų	 nesusilaukusių	
smurtinio	 elgesio,	 imasi	 tokių	 priemonių	 „aiškintis	 santykiams“	 mokyklo-
je.401	 Panašios	 įžvalgos	 būdingos	 ne	 tik	 Lietuvai:	 pavyzdžiui,	 Suomijos	
mokslininkai	nustatė,	 jog	menka	 tėvų	bei	mokytojų	priežiūra	 ir	parama,	kaip	
ir	mažas	 tarpusavio	pasitikėjimas	 (vadinamasis	 socialinio	kapitalo	 trūkumas),	
sietinas	 su	didesne	paauglių	delinkventinio	 elgesio	 rizika402.

Vilniaus	universiteto	Filosofijos	fakulteto	Sociologijos	katedros	atliktame	
tyrime	ekspertų	ir	mokytojų	nuomonės	nesutampa.	Pastarieji	nusikalstančius	
mokinius	 labiau	 sieja	 su	 „žemesniąja	 klase“,	 o	 ekspertai	 teigia,	 kad	 vaikai	
iš	 „gerų“	 šeimų	daro	 tuos	pačius	 pažeidimus403.

Apibendrinant	šį	skyrių	galima	teigti,	kad	Lietuvos	Respublikoje	regis-
truotas	nepilnamečių	nusikalstamumas	smarkiai	didėjo	iki	1993	m.,	o	vėliau	
(iki	 2009	m.)	 svyravo	nežymiai:

–	 1990–2000	 m.	 padidėjo	 absoliutūs	 registruotų	 nusikalstamų	 veikų,	
kurias	padarę	įtariami	(kaltinami)	nepilnamečiai	(14–17	m.),	skaičius:	
nuo	2	506	iki	5	519	(daugiau	kaip	100	proc.)	padaugėjo	nusikalstamų	
veikų,	 nuo	 2	 042	 iki	 3	 578	 (apie	 40	 proc.)	 padaugėjo	 įtariamų	 (kal-
tinamų)	 asmenų;	 per pastaruosius 6 metus (2004–2009	 m.)	 regis-
truotų	 veikų	 ir	 asmenų	 sumažėjo	 25	 proc.	 (atitinkamai	 nuo	 5	 021	
iki	4023	 ir	nuo	4	232	 iki	3352);	 tačiau	 santykiniai	 skaičiai	 (100	000	
to	 paties	 amžiaus	gyventojų)	 iš	 esmės	nesikeitė;

–	 nepilnamečių,	 įtariamų	(kaltinamų)	padariusių nusikalstamas	veikas,	
dalis	 tarp	visų	 šių	 asmenų	 sudarė	 apie	 14–16	proc.;

–	 veikų,	kurias	padarę	įtariami	(kaltinami)	nepilnamečiai,	dalis	tarp	visų	
užregistruotų	 nusikalstamų	 veikų	 1990–2003	 m.	 sudarė	 apie	 15–																				
19	proc.,	per	pastaruosius	6	metus	ši	dalis	sumažėjo	iki	11–13	proc;

401 2002	m.	mokinių	apklausa	„Mare	Balticum“,	tyrimo	ataskaita.	Teisės	institutas,	2002.	
Apie	smurto	šeimoje	 įtaką	smurtiniam	elgesiui	plačiau	žr.:	Sakalauskas G., Ūselė L. 
Smurto	 prieš	 vaikus	 draudimo	 socialiniai	 ir	 teisiniai	 aspektai	 //	 Teisės	 problemos,	
2007,	Nr.	 2,	 p.	 7–54;	Nepilnamečiai,	 padarę	 sunkius	 nusikaltimus:	 psichologiniai	 ir	
socialiniai	ypatumai.	Lietuvos	žmogaus	teisių	centras.	Vilnius,	2000.

402 Salmi V., Kivivouri J.	 The	Association	 between	 Social	 Capital	 and	 Juvenile	 Crime.	
The	 Role	 of	 Individual	 and	 Structural	 Factors	 //	 European	 Journal	 of	 Criminology.	
Volume	3/Number	2/April	2006,	p.	123–148.

403 Delinkventai	Lietuvos	mokyklose.	Sociologinis	tyrimas.	Vilniaus	universiteto	Filoso-
fijos	fakulteto	Sociologijos	katedra.	Vilnius,	2004.	http://www.smm.lt/svietimo_bukle/
docs/AtaskaitaDelinkventai.doc	(žiūrėta:	2010	10	19).

–	 30	 proc.	 visų	 įtariamų	 (kaltinamų)	 nepilnamečių	buvo	 14–15	metų,															
70	proc.	–	16–17	metų;	remiantis	nepilnamečių,	įtariamų	(kaltinamų)	
padariusių	registruotas	nusikalstamas	veikas,	statistika,	negalima teig-
ti,	 kad	 nusikalsta	 vis	 jaunesni	 nepilnamečiai	 –	 minėtas	 amžiaus	
santykis	 išlieka	 nepakitęs,	 o	 2009	m.	 užregistruota	 14	metų nepilna-
mečių,	 įtariamų	 (kaltinamų)	 padariusių	 nusikalstamas	 veikas,	 dalis	
absoliučiais	 ir	 santykiniais	 skaičiais	 buvo	mažiausia	 per	 pastaruosius	
6	metus	–	298	 (8,9	proc.);

–	 maždaug	5–7	proc.	visų	įtariamų	(kaltinamų)	nepilnamečių	buvo	mer-
ginos;

–	 2009	m.	beveik	50	proc.	nepilnamečių,	įtariamų	(kaltinamų)	nusikals-
tamomis	 veikomis,	 buvo	 įtariami	 padarę	vagystes,	 13	 proc.	 –	plėši-
mus;	 smurtinės	nusikalstamos	veikos	sudarė	 tik	nedidelę	dalį:	nužu-
dymai	–	0,4	proc.,	sunkūs	sveikatos	sutrikdymai	–	0,5	proc.,	 išža-
ginimai	 –	 1,6	 proc.;

–	 daugiau	nei	pusė	visų	registruotų	įtariamų	(kaltinamų)	nepilnamečių	nu-
sikalsdami	veikė	grupėmis,	maždaug	20	proc.	–	būdami	neblaivūs;

–	 dėl	 skirtingo	 teisinio	 reguliavimo	 ir	 statistikos	 rinkimo	 metodikos	
sunku	palyginti	Europos	šalių	registruotą	nepilnamečių	nusikalstamu-
mą	 –	 Europos	 mastu	 renkamos	 statistikos	 duomenimis,	 2006	 m.	 jo	
dalis	svyravo	nuo	0,2	proc.	(Lenkijoje)	 iki	12,5	proc.	(Šveicarijoje),	
Lietuvoje buvo 10 proc.	(įskaitant	administracinius	teisės	pažeidimus,	
savo	 esme	panašius	 į	 nusikalstamas	veikas).

Lyginant	statistikos	duomenis	ir	latentinio	nusikalstamo	elgesio	tyrimus	
matyti,	jog	registruotas	ir	latentinis	nepilnamečių	nusikalstamas	elgesys	ski-
riasi	savo	būkle	(paplitimu)	 ir	struktūra.	 Įvairių	 tyrimų	duomenimis,	nuo 
trečdalio	iki	dviejų	trečdalių	ar	net	daugiau	apklaustų	nepilnamečių	teigia	
bent	kartą	pasielgę	nusikalstamai.	Taigi,	nepilnamečių	nusikalstamas	elgesys	
yra	plačiai	paplitęs,	jį	dažnai	lemia	specifinė	jaunų	žmonių	biologinė	ir	so-
cialinė	branda,	o	subrendus	jis	dažniausiai	praeina	savaime.	Empirinių	tyri-
mų	duomenims,	smurtinis elgesys	sudaro	didesnę	nusikalstamumo	struktū-
ros	dalį	nei	turtinis,	o	merginų	delinkvencija	taip	pat	santykinai	dažna	(di-
desnė	nei	registruotų	nusikalstamų	veikų	struktūroje).	Registruotas	nepilna-
mečių	nusikalstamumas	labiau	atspindi	baudžiamosios	justicijos	veiklą,	jos	
mastą	ir	kryptis	nei	tikrąjį	nepilnamečių	nusikalstamo	elgesio	paplitimą	bei	
struktūrą.
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вып.	5.	вильнюс,	1975;	Wartna B. S. J., Nijssen L. T. J. National	studies	on	recidivism.	
An	inventory	of	large-scale	recidivism	research	in	26	European	countries	(2005).	WODC.	
Ministry	of	Justice	The	Netherlands;	World	Prison Brief,	International	Centre	for	Prison	
Studies.

VII.1. Recidyvinio nusikalstamumo tyrimo metodai

Nagrinėjant	nusikalstamumą	ir	 jo	paplitimą,	svarbu	nagrinėti	 ir	 įvertinti	nu-
sikalstamo	elgesio	recidyvo	duomenis404	ir	atsakyti	į	klausimus,	kurie	ir	kiek	
asmenų	nusikalsta	pakartotinai,	kokias	bausmes	ir	kitas	poveikio	priemones	
galima	 laikyti	 veiksmingomis,	 o	 kurios	 visiškai	 netinkamos	 ir	 tik	 skatina	
recidyvą?	Nors	 šis	 nusikalstamo	 elgesio	 aspektas	mokslinių	 tyrimų	 ir	 bau-
džiamosios	 politikos	 prasme	 yra	 labai	 reikšmingas,	 tačiau	 jo	 analizė	 itin	
sudėtinga,	 reikalaujanti	 patikimos	metodikos	 ir	 daug	 laiko.

Recidyvinį	 nusikalstamumą	galima	 tirti	 visais	 kriminologiniais,	 sociolo-
giniais,	 psichologiniais,	 biologiniais,	 kultūrologiniais	metodais,	 kuriais	 aps-
kritai	 tiriamas	nusikalstamumas.	Tačiau	 svarbiausi	 iš	 jų	 yra	 trys:

1.	 	Patikimiausias	 recidyvinio	 nusikalstamumo	 tyrinėjimo	 būdas	 yra	 va-
dinamasis	 kohortų	 metodas.	 Tai	 ilgalaikis	 (longitudinis)	 tam	 tikrų	
asmenų	 ir	 (ar)	 jų	 grupių	mokslinis	 stebėjimas.	 Stebėjimo	 laikotarpiu	
periodiškai	 atliekama	 jų	apklausa,	vykdomi	psichologiniai,	medicini-
niai	ir	kiti	jų	ir	jų	socialinės	aplinkos	tyrimai,	išaiškinamos	ir	tiriamos	
jiems	iškylančios	problemos,	fiksuojama	informacija	apie	jų	padarytas	
nusikalstamas	veikas,	kitas	socialiai	nepageidautino	elgesio	apraiškas,	
nagrinėjami	atvejai,	kai	jie	patenka	į	baudžiamosios	justicijos	akiratį,	
baudžiamajame	procese	priimami	 sprendimai	 bei	 jų	motyvai,	 paskir-
tos	 bausmės	 ar	 kitos	 pritaikytos	 (auklėjimo)	 priemonės,	 jų	 turinys,	
veiksmingumas	 ir	 kt.405

Didžiausias	šio	metodo	pranašumas	yra	tas,	kad	atliekant	tokius	ty-
rimus,	nesvarbu,	ar	padaryti	teisės	pažeidimai	buvo	užregistruoti	ir	iš-
tirti	(atskleisti),	ar	ne,	stengiamasi	išnagrinėti	tikrąjį	asmens	elgesį	–	ne	
vien	tai,	kas	tapo	žinoma	teisėsaugos	institucijoms.	Šiuo	metodu	atlik-
ti	tyrimai	parodė,	kad	teisėsaugos	užregistruotos	ir	ištirtos	(atskleistos)	
nusikalstamos	veikos	neretai	sudaro	tik	nežymią	visų	gyvenime	realiai	
padarytų	nusikalstamų	veikų	dalį.	Į	tai	neįmanoma	atsižvelgti	vien	na-

404 Kriminologijoje	kartais	išskiriamos	dvi	skirtingos	sąvokos	„recidyvinis	nusikalstamu-
mas“	ir	„nusikaltimų	recidyvas“,	šiame	skyriuje	jos	vartojamos	kaip	sinonimai.

405 Plačiau	apie	kohortų	 tyrimus	 recidyvinio	nusikalstamumo	srityje	 ir	kai	kurių	 tyrimų	
rezultatus	 žr.:	Justickis V.	Kriminologija.	Vadovėlis.	 1	 dalis.	Vilnius:	Lietuvos	 teisės	
universitetas,	 2001,	 p.	 204–220;	Justickaja S., Gavėnaitė A.	Recidyvinis	 nusikalsta-
mumas:	tyrimo	galimybės	ir	perspektyvos	Lietuvoje	//	Teisės	problemos,	2009,	Nr.	3,	
p.	5–56;	taip	pat	žr.:	Longitudinal	Research	in	the	Social	Sciences:	http://sru.soc.sur-
rey.ac.uk/SRU28.html
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grinėjant	kriminalinę	statistiką	ar	baudžiamąsias	bylas	–	visa	tai	gali	
būti	tik	tikrosios	asmens	kriminalinės	karjeros	epizodai.	Be	to,	lieka	
nežinoma	niekada	į	teisėsaugos	akiratį	nepatekusių	asmenų	kriminali-
nė	karjera.	Kohortų	metodas	 leidžia	nuosekliai	 stebėti	 kriminalinės	
karjeros	raidą,	nustatyti	ją	lemiančius	ir	stabdančius	veiksnius.

Pagrindinis	šio	metodo	trūkumas	yra	tas,	kad	jo	taikymas	reikalau-
ja	didžiulių	 laiko	 ir	darbo	 sąnaudų.	 Iš	 tikrųjų	 stebėjimo	 laikotarpiu	
kiekvieną	tiriamąjį	reikia	stebėti	atskirai,	nuosekliai	vykdyti	visus	ty-
rimus,	neatsižvelgiant	į	pasikeitusią	tiriamojo	gyvenamąją,	mokymosi,	
darbo	vietą	 ir	panašiai.	Tokius	 tyrimus	gali	atlikti	 tik	didelė	 įvairių	
specialybių	tyrėjų	grupė	ir	jie	faktiškai	atliekami	tik	tose	šalyse,	kurios	
turi	dideles	kriminologinių	tyrimų	galimybes	ir	šie	tyrimai	yra	gerai	
finansuojami.

2.	 	Kitas	 tyrimo	 būdas	 yra	pranešimo	 apie	 savo	 elgesį	metodas	 (angl. 
self-reporting).	Taikant	šį	metodą	anonimiškai	apklausiamos	reprezen-
tatyvios	 gyventojų	 grupės,	 ar	 tam	 tikru	 laikotarpiu	 (arba	 kada	 nors)	
yra	 padarę	 nusikalstamų	 veikų	 ir	 ar	 jos	 buvo	 ištirtos	 (atskleistos).406 
Vykdant	 tokią	 apklausą	galima	užduoti	 klausimus,	 itin	 svarbius	 reci-
dyvinio	 nusikalstamumo	 tyrimui	 –	 ar	 anksčiau	 asmuo	 buvo	 padaręs	
kitų	nusikalstamų	veikų.	Kaip	ir	kohortų	metodas,	šis	metodas	leidžia	
sužinoti	 ir	 apie	neužregistruotas	 ir	 (ar)	 neištirtas	 (neatskleistas)	nusi-
kalstamas	veikas.	Pranešimų	apie	 savo	 elgesį	metodas	daug	pigesnis	
ir	paprastesnis	negu	kohortų.	Nebūtina	ilgus	metus	stebėti	tiriamuosius,	
tačiau	 daug	 mažiau	 galimybių	 gauti	 patikimą	 informaciją	 apie	 visą	
asmens	gyvenimą	bei	 įvairias	 gyvenimo	aplinkybes.

3.	 	Kriminalinės	 statistikos	 analizė.	 Kriminalinė	 statistika	 apima	 duo-
menis	 apie	 registruotas	 nusikalstamas	veikas	 ir	 jomis	 įtariamus	 (kal-
tinamus)	 asmenis,	 taip	 pat	 įvairias	 aplinkybes,	 kurias	 baudžiamosios	
justicijos	institucijos	sužino	ir	fiksuoja	tirdamos	nusikalstamas	veikas.	
Kriminalinės	 statistikos	 duomenys	 yra	 prieinamiausi,	 pagal	 nustatytą	
metodiką	teisėsaugos	institucijos	privalo	juos	rinkti.	Vienas	iš	pagrin-
dinių	 šio	 informacijos	 šaltinio	 trūkumų	 yra	 tas,	 kad	 kriminalinė	 sta-
tistika	 atspindi	 tik	 vieną	 (ir	 labai	 mažą)	 recidyvistų	 grupę,	 t.	 y.	 tik	
tuos,	 kurie	 pakliuvo	 į	 baudžiamosios	 justicijos	 akiratį.	 Padarytas	 pa-

406 Plačiau	apie	„self-reporting“	metodo	taikymą	žr.:	Michailovič I.	Viktimologijos	rai-
da	ir	perspektyvos:	mokymo	priemonė.	Vilnius:	Teisinės	informacijos	centras,	2007,	
p.	39–42.

kartotinas	 nusikaltimas,	 kad	 taptų	 žinomas,	 pirmiausiai	 turėtų	 būti	
užregistruotas,	po	 to	 sėkmingai	 ištirtas,	nustatytos	nusikaltimo	aplin-
kybės,	nustatytas	ir	surastas	kaltininkas,	įrodyta	jo	kaltė	ir	taip	toliau.	
Dėl	to	tik	labai	maža	pakartotinai	nusikalstančių	asmenų	dalis	sėkmin-
gai	 identifikuojama	 ir	 įtraukiama	 į	 kriminalinę	 statistiką.407	 Be	 to,	
teisėsauga,	 vertindama	 nusikalstamos	 veikos	 aplinkybes	 ar	 asmens	
savybes,	 neišvengiamai	 padaro	klaidų.

Svarbus	kriminalinės	statistikos	trūkumas	yra	tas,	kad	ji	dažniausiai	ren-
ka	 reikalingiausius	 tiriant	 ir	 išaiškinant	 nusikalstamą	 veiką	 bei	 įvertinant	
asmens	 kaltę	 duomenis,	 o	 ne	 tuos,	 kurie	 yra	 svarbūs	 nusikalstamumo	prie-
žastims	suprasti.	Oficialiosios	statistikos	paradoksas	–	surenkama	daug	įvai-
rios	 informacijos,	 tačiau	 ją	neretai	 sunku	panaudoti	 kriminologiniams	nusi-
kalstamumo	 tyrimams.

Galiausiai	 prie	 kriminalinės	 statistikos	 trūkumų	 reikėtų	 priskirti	 ir	 jos	
šališkumą,	priklausomumą	nuo	oficialiosios	konjunktūros,	nuo	siekio	pagra-
žinti	 baudžiamosios	 justicijos	 veiklos	 rezultatus.

Dėl	visų	šių	priežasčių	kriminalinės	statistikos	duomenys	yra	„pigiausi“,	
lengviausiai	prieinami,	bet	kartu	ir	mažiausiai	patikimas	informacijos	šaltinis.

VII.2. Recidyvinio nusikalstamumo tyrimai                           
Lietuvoje	 ir	kitose	Europos	 šalyse

Pagrindinis	informacijos	apie	recidyvinį	nusikalstamumą	Lietuvoje	šaltinis	yra	
oficialioji	statistika.	Specializuotų	tyrimų	Lietuvoje	labai	mažai	–	recidyvinio	
nusikalstamumo	problematika	buvo	plačiai	tyrinėjama	1970–1980	m.,	o	pas-
taruoju	dešimtmečiu	susidomėjimas	šia	problema	gerokai	sumažėjo408.	Taip	

407 Baudžiamojo	persekiojimo	selektyvumas	kriminologijoje	apibūdinamas	„kriminologi-
niu	piltuvėlio	modeliu“.	Plačiau	žr.:	Sakalauskas G.	Įvadas	į	empirinę	kriminologiją.	
Metodinė	priemonė.	Vilnius:	Eugrimas,	2007,	p.	16–17.

408 Žr.:	Урмонас А. И. О	понятии	рецидива	преступлений	//	Сб.	научн.	рaбот.	вып.	
5.	 вильнюс,	 1975;	 Рецидивная	 преступность:	 понятие	 и	 криминологическая	
характеристика.	Рига,	1983;	Pivoriūnas A.	Jauno	nusikaltėlio	recidyvisto	asmenybės	
tyrinėjimo	 problemos.	 Daktaro	 disertacija.	 Socialiniai	mokslai,	 teisė.	Vilnius,	 1979;	
Дапшис А., вегис в. предепреждение	повторных	преступлений	несовершенно-
летних	в	Литовской	ССР.	вильнюс,	1974;	Jurgelaitienė G.	Recidyvinio	nusikalsta-
mumo	 prevencija	 Lietuvos	 Respublikoje.	 Daktaro	 disertacija.	 Socialiniai	 mokslai,	
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pat	galima	pažymėti,	kad	daugiausia	dėmesio	buvo	skiriama	trims	kryptims:	
recidyvinio	nusikalstamumo	prevencijos	klausimams,	baudžiamosios	justicijos	
sistemos	įtakai	recidyviniam	nusikalstamumui,	nepilnamečių	recidyvo	pre-
vencijai.	Dažniausiai	taikomas	tyrimo	metodas	–	atrankinis	baudžiamųjų	bylų	
ar	nuteistų	asmenų	asmens	bylų	tyrimas.

Nors	recidyvinio	nusikalstamumo	tyrimai	turi	didelę	reikšmę,	nedaugelis	
valstybių	 turi	 galimybes	 vykdyti	 nuoseklius	 ir	 visapusiškus	 (taikant	 visus	
anksčiau	 minėtus	 tyrimo	 metodus)	 tyrimus	 šioje	 srityje.	 Lietuva	 nėra	 vie-
nintelė	 valstybė,	 kurioje	 neatliekami	 nacionaliniai	 ar	 didelio	 masto	 (angl.	
large-scale study)	 recidyvinio	nusikalstamumo	 tyrimai.

Informacijos	apie	recidyvinio	nusikalstamumo	tyrimus	įvairiose	šalyse	su-
teikia	2005	m.	Nyderlandų	teisingumo	ministerijos	Tyrimų	centro	atlikta	39	
Europos	valstybių	apklausa	apie	vykdomus	nacionalinius	recidyvinio	nusikals-
tamumo	tyrimus.409	Klausimynas	buvo	siunčiamas	elektroniniu	paštu.	Atsaky-
mai	gauti	iš	26	valstybių.	36 lentelėje	pateikiami	šios	apklausos	rezultatai.

36 lentelė. Recidyvinio	nusikalstamo	 tyrimai	Europos	 šalyse
Europos	šalys,	kuriose	nacionaliniai	recidyvinio	nusikalstamo	tyrimai	nebuvo	atlie-
kami:
Albanija Kipras Portugalija
Armėnija Lenkija Slovakijos	Respublika
Belgija Lietuva Turkija
Čekijos	Respublika Latvija Ukraina
Graikija
Europos	šalys,	kuriose	nacionaliniai	recidyvinio	nusikalstamo	tyrimai	atliekami:
Austrija Nyderlandai Škotija	
Anglija	ir	Velsas Norvegija Švedija
Danija Prancūzija Šveicarija
Islandija Suomija Vokietija

teisė.	Vilnius,	2001;	Petkus A.	Kriminalinė	subkultūra	ir	jos	įtaka	recidyviniam	nusi-
kalstamumui	//	Jurisprudencija,	2001,	t.	20	(12);	Jatkevičius A.	Nepilnamečių	smurti-
nio	nusikalstamumo	prevencija.	Daktaro	disertacija.	Socialiniai	mokslai,	teisė.Vilnius,	
2003.

409 Wartna B. S. J., Nijssen L. T. J. National	studies	on	recidivism.	An	inventory	of	large-
scale	recidivism	research	in	26	European	countries	(2005).	WODC.	Ministry	of	Justi-
ce	The	Netherlands.

Iš 36 lentelės	matyti,	 kad	 tik	 12	 valstybių	 vykdo	 nacionalinio	 lygio	 re-
cidyvinio	 nusikalstamo	 tyrimus.	 Penkiose	 iš	 jų	 (Anglijoje	 ir	Velse,	 Nyder-
landuose,	Prancūzijoje,	Škotijoje	 ir	Švedijoje),	kaip	nurodo	 tyrimo	autoriai,	
vykdomas	 kasmetinis	 recidyvinio	 nusikalstamumo	 rodiklių	 stebėsena.	 Kai	
kurios	 valstybės	 (pvz.,	Vokietija)	 planuoja	pradėti	 tai	 daryti.

Armėnija,	Belgija,	Čekija,	Latvija,	Lenkija,	Portugalija,	Slovakija	ir	Ukrai-
na	neturėjo	plačių	nacionalinio	lygio	tyrimų	recidyvinio	nusikalstamumo	sri-
tyje,	bet	turi	nacionalinio	lygio	duomenų	bazes	(pagal	registruotus	nusikalti-
mus),	kuriose	kaupiami	tam	tikri	recidyvinio	nusikalstamumo	rodikliai.	Prie-
žastys,	dėl	kurių	neatliekami	tokie	specializuoti	tyrimai,	įvairios:	kai	kurios	
šalys	nurodė,	kad	jie	nėra	atliekami	dėl	lėšų	stokos	arba	dėl	to,	kad	esami	iš-
tekliai	skiriami	kitoms	problemoms	spręsti	(t.	y.	recidyvinio	nusikalstamumo	
problemos	nėra	prioritetinės),	ar	dėl	patirties	stokos	atliekant	tokių	rūšių	tyri-
mus.	Manytina,	kad	Lietuvai	visos	minėtos	priežastys	taip	pat	yra	svarbios.

VII.3.	Registruoto	 recidyvinio	nusikalstamumo	 lygis,											
struktūra,	dinamika	Lietuvoje	 ir	kitose	 šalyse

Ką	galima	sužinoti	apie	recidyvinį	nusikalstamumą	iš	mūsų	kriminalinės	
statistikos,	 kokias	 recidyvinio	 nusikalstamumo	 tendencijas	 galima	 matyti?	
Reikia	pripažinti,	kad	mūsų	kriminalinės	statistikos	galimybės	labai	ribotos.	
Esamos	 duomenų	 bazės	 (registrai)	 daugelio	 recidyvinio	 nusikalstamumo	
rodiklių	(duomenų)	nekaupia.410	Pagrindinis	registruoto	recidyvinio	nusikals-
tamumo	 rodiklių	 informacijos	 šaltinis	 –	 Informatikos	 ir	 ryšių	departamento	
prie	Lietuvos	Respublikos	vidaus	reikalų	ministerijos	administruojamas	„Nu-
sikalstamų	veikų	žinybinis	registras“,	kuriame	kaupiama	informacija	tik	apie	
ikiteisminio	 tyrimo	 stadiją.	 Jame	 pateikiami	 duomenys	 apie	 recidyvinį	 nu-
sikalstamumą	apima	ištirtų	nusikalstamų	veikų	dalį.	Tai	 reiškia,	kad	 į	mūsų	
akiratį	 patenka	 tik	 apie	 40	 proc.	 visų	 registruotų	 nusikalstamų	 veikų.411 

410 Turimos	omenyje	tik	kompiuterizuotos	duomenų	bazės.	Nacionalinės	teismų	adminis-
tracijos	 ir	Kalėjimų	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	 teisingumo	ministerijos	
duomenų	informacinės	bazės	išskiria	tik	kelis	„recidyvo“	rodiklius.	Be	abejo,	nemažai	
informacijos	yra	kaupiama	nuteistų	asmenų	statistinėse	kortelėse	ir	bylose.	Tačiau	šiai	
informacijai	surinkti	reikia	atskiro	plataus	tyrimo.

411 Remiamasi	bendru	nusikalstamų	veikų	atskleidimo	rodiklio	vidurkiu	per	metus,	kuris	
Lietuvoje	yra	apie	40	proc.,	kriminologinių	stigmatizacijos	ir	socialinės	kontrolės	teo-
rijų	įžvalgomis,	galima	pagrįstai	abejoti,	kad	šie	40	proc.	ištirtų	(atskleistų)	veikų	re-
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Šiame	 duomenų	 registre	 kaupiami	 duomenys	 leidžia	 atskleisti	 recidyvinio	
nusikalstamumo	 lygį,	 t.	 y.	 kokią	visų	 ištirtų	 (atskleistų)	nusikalstamų	veikų	
dalį	 sudaro	 nusikalstamos	 veikos,	 padarytos	 asmenų,	 įtariamų	 (kaltinamų)	
jas	 padariusių	 pakartotinai,	 taip	 pat	 recidyvinio	 nusikalstamumo	 struktūrą 
bei	 kai	 kuriuos pakartotinai	 nusikaltusiųjų	bendruosius socialinius demo-
grafinius	bruožus.

37 lentelėje	 pateikiama	 recidyvinio	 nusikalstamumo	 rodiklių	 dinamika 
1990–2009	m.	 Joje	matyti,	 kad	 recidyvinių	 nusikalstamų	 veikų	 ir	 asmenų,	
pakartotinai	 padariusių	 nusikalstamas	 veikas,	 lyginamoji	 dalis	 Lietuvoje	 –	
gana	nestabilus	 rodiklis	 (svyravo	nuo	18	 iki	42	proc.).	Nuo	2001	m.	paste-
bima	 jo	 mažėjimo	 tendencija,	 2009	 m.	 įtariamas	 kriminologinis	 recidyvas	
sudarė	mažiausią	 ištirtų	 veikų	dalį	 nuo	1990	m.	 –	 18	proc.

37 lentelė. Registruoto	recidyvinio	nusikalstamumo	rodiklių	dinamika	1990–
2009 m. 412

Metai Ištirta412 nusi-
kalstamų	veikų,	
kuriomis	įtariami	
(kaltinami)	as-
menys,	anksčiau	
padarę	nusikals-

tamas veikas

Lygina-
moji	dalis	
tarp	visų	
registruotų	
nusikalsta-
mų	veikų	
proc.

Lyginamoji	
dalis	tarp	
visų	ištirtų	
(atskleistų)	
nusikalsta-
mų	veikų	
proc.

Nustatyti 
asmenys,	
padarę	nu-
sikalstamą	
veiką	pakar-

totinai

Lyginamoji	dalis	
tarp	visų	asmenų,	
įtariamų	(kaltina-
mų)	padariusių	
nusikalstamas	
veikas	proc.

1990 2	850 7,7 20,1 2	538 20,2
1991 3	077 6,8 19,6 2 503 18,9
1992 4 001 7,1 20,7 3	478 18,5
1993 5	897 9,8 26,6 4	348 21,3
1994 6 340 10,8 26,6 5	118 24
1995 5 924 9,7 23,5 4	978 21,7
1996 8	367 12,3 29,7 5 164 23,2
1997 10 624 14 32,8 5	783 22,6
1998 10 902 14 34,4 5	750 22,7

prezentuoja	 registruoto	 nusikalstamumo	 visumą	 (plačiau	 žr.:	 Dobryninas A., Saka-
lauskas G., Žilinskienė L.	 Kriminologijos	 teorijos.	 Vilnius:	 Eugrimas,	 2008).	 Esti	
daugybė	požymių,	kurie	leidžia	jas	ištirti	(atskleisti)	 lengviau,	arba	ištyrimą	(atsklei-
dimą)	pasunkina.	Tikėtina,	kad	neištirtų	(neatskleistų)	nusikalstamų	veikų	kaltininkai	
bent	iš	dalies	skiriasi	nuo	ištirtųjų	(atskleistųjų).

412 Ištirta	nusikalstamų	veikų	/	nustatyta	asmenų	t.	y.,	kiek	per	metus	buvo	užregistruota	
ir	 tais	 pačiais	 metais	 ištirta	 nusikalstamų	 veikų,	 įskaitant	 užregistruotas	 praėjusiais	
metais,	bet	ištirtas	ataskaitiniu	laikotarpiu	veikas.

Metai Ištirta nusikals-
tamų	veikų,	
kurias	padarę	
įtariami	(kalti-
nami)	asmenys,	
anksčiau	padarę	
nusikalstamas 

veikas

Lygi-
namoji	
dalis	visų	
registruotų	
nusikalsta-
mų	veikų	
proc.

Lyginamoji	
dalis	tarp	
visų	ištirtų	
(atskleistų)	
nusikalsta-
mų	veikų	
proc.

Nustatyti 
asmenys,	
padarę	nu-
sikalstamą	
veiką	pakar-

totinai

Lyginamoji	dalis	
tarp	visų	asmenų,	
įtariamų	(kaltina-
mų)	padariusių	
nusikalstamas	
veikas	proc.

1999 10	367 13,5 33,1 5	876 23,4
2000 13 139 16 39,8 6	874 27,4
2001 15 064 19 42,2 7	902 29,6
2002 13 211 18,2 37,7 7	315 28,4
2003 9 135 10,7 28,7 3	018 12,7
2004 9 954 10,7 26 4 355 15,6
2005 9	286 10,3 24,7 3	896 14,9
2006 7	762 9,4 21,4 2	976 12
2007 6	857 9,3 20,9 2	571 11,3
2008 6	948 8,9 20,3 2 496 10,7
2009 6	608 7,9 18 2	179 9,1

Taip	 pat	 pažymėtina,	 kad	 2003	 m.	 absoliutūs	 ir	 pakartotinai	 padarytų	
veikų,	 ir	pakartotinai	 įtariamų	asmenų	skaičiai	 smarkiai	 sumažėjo	 (atitinka-
mai	 30	 proc.	 ir	 beveik	 60	 proc.),	 sumažėjo	 ir	 jų	 santykinė	 dalis.413	 Šis	 su-
mažėjimas	neabejotinai	 turėjo	būti	susijęs	su	naujojo	Baudžiamojo	kodekso	
įsigaliojimu	 2003	 m.	 gegužės	 1	 d.	 bei	 pasikeitusiomis	 nusikalstamų	 veikų	
registravimo	taisyklėmis.	Tačiau	kas	konkrečiai	tai	lėmė,	be	išsamaus	tyrimo	
pasakyti	 sunku414.

Pastaraisiais	metais	nebe	pirmą	kartą	nusikalstantys	asmenys	padaro	šiek	
tiek	 daugiau	 nei	 20	 proc.	 visų	 per metus	 ištirtų	 (atskleistų)	 nusikalstamų	
veikų,	 o	 pakartotinai	 įtariami	 asmenys	 sudaro	 10–11	 proc.	 visų	 asmenų,	

413 Pažymėtina,	 jog	 šie	 pokyčiai	 nevertinami	 nei	 „gerai“,	 nei	 „blogai“:	 viena	 vertus,	
galima	 sakyti	 „gerai“,	 kad	 recidyvas	 sumažėjo,	 galbūt	 tai	 netgi	 lėmė	 veiksmingiau	
taikoma	baudžiamoji	atsakomybė.	Kita	vertus,	„blogai“,	kad	vis	didesnę	dalį	sudaro	
pirmą	kartą	nusikaltę	asmenys.	Tai	šio	rodiklio	paradoksas	–	jis	nerodo	tikrojo	reci-
dyvo	 (t.	 y.	 kiek	 asmenų	per	 tam	 tikrą	 laiką	nusikalto	pakartotinai)	 ir	 priklauso	nuo	
pirmą	kartą	nusikalstančiųjų	dalies	–	kuo	 jų	daugiau,	 tuo	 toks	„recidyvas“	„mažes-
nis“,	kuo	mažiau	–	„didesnis“.

414 Pavyzdžiui,	 ta	 aplinkybė,	 jog	 senasis	Baudžiamasis	 kodeksas	pakartotinumą	numatė	
kaip	veiką	kvalifikuojantį	požymį.	Gali	būti,	jog	anuomet	ikiteisminio	tyrimo	įstaigų	
darbuotojai,	siekdami	jau	pirminiame	etape	tiksliau	kvalifikuoti	veiką,	kruopščiau	aiš-
kindavosi	ir	galimo	pakartotinumo	aplinkybes.
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įtariamų	(kaltinamų)	padariusių	atskleistas	nusikalstamas	veikas.	Pažymėtina,	
kad	 tai	 labai	maža	 dalis,	 ypač	 turint	mintyje,	 jog	 „tipiškas	 nusikaltėlis“	 vi-
suomenėje	 ir	 žiniasklaidoje	 dažniausiai	 (įsi)vaizduojamas	 kaip	 „užkietėjęs	
recidyvistas“.	 Reikėtų	 atlikti	 išsamų	 tyrimą,	 kiek	 šiuo	 požiūriu	 patikima	 ši	
statistika	 ir	 kaip	 kruopščiai	 ikiteisminio	 tyrimo	 institucijos	 ją	 pildo,	 ieško	
informacijos	 apie	 pakartotinumą	bei	 ją	 tikrina.

38 lentelė. Nustatyti	asmenys,	padarę	nusikalstamą	veiką	pakartotinai	pagal	
atskiras	 charakteristikas	2004–2009	m.415 416

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Iš	viso:	asmenų,	įtariamų	(kaltinamų)	
padariusių	nusikalstamą	veiką	
pakartotinai

4 355 3	896 2	976 2	571 2 496 2	179

iš 
jų:

Būdami	recidyvistais	(BK	27	str.	
1 d.) 96 90 61 73 54 ...

Būdami	pavojingais	recidyvistais	
(BK	27	str.	2	d.) 39 33 19 12 4 ...

Padarė	tos	pačios	rūšies	
nusikaltimą 1 442 1 318 873 778 656 626

Per	pirmuosius	metus	paleidus	iš	
pataisos	įstaigos 557 413 194 186 189 193

Bausmės	vykdymo	atidėjimo	metu	
(BK	75	str.) 865 697 395 312 310 220

Lygtinai	atleistas	nuo	laisvės	
atėmimo	bausmės	prieš	terminą	
(BK	77	str.	1	d.)416

476 323 181 131 127 87

Neatliktos	laisvės	atėmimo	dalis	
pakeista	švelnesne	(BK	77	str.	2	d.) 31 26 12 10 8 11

Patenkintas	malonės	prašymas 7 3 3 1 2 0
Taikyta amnestija 202 118 71 30 32 13

415 Duomenų	šaltinis:	 Informatikos	 ir	 ryšių	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	vi-
daus	reikalų	ministerijos	statistinė	ataskaita	Duomenys	apie	asmenis,	įtariamus	(kalti-
namus)	nusikalstamų	veikų	padarymu	Lietuvos	(Forma	30-SAV).	Duomenys	apie	re-
cidyvistų	 ir	 pavojingų	 recidyvistų	 skaičių	 gauti	 pagal	 Teisės	 instituto	 suformuotą	
užklausą	Informatikos	ir	ryšių	departamentui	prie	Lietuvos	Respublikos	vidaus	reika-
lų	ministerijos.

416 Ši	statistika	vargu	ar	atitinka	 tikrovę,	nes	šiuo	pagrindu	kasmet	Lietuvoje	nuo	baus-
mės	atleidžiama	ne	daugiau	kaip	keliasdešimt	asmenų	(2004	m.	–	30,	2005	m.	–	33,	
2006	m.	–	23,	2007	m.	–	13,	2008	m.	–	4,	2009	m.	–	10;	Kalėjimų	departamento	prie	
Lietuvos	Respublikos	teisingumo	ministerijos	duomenimis).	Greičiausiai	bent	jau	tam	
tikrais	atvejais	čia	įskaičiuojamas	ir	lygtinis	paleidimas	iš	laisvės	atėmimo	vietų	(Lie-
tuvos	Respublikos	bausmių	vykdymo	kodekso	157	str.).

38 lentelėje	 pateiktos	 kai	 kurios	 specifinės	 recidyvinio	 nusikalstamumo	
rodiklių	 charakteristikos.	 Joje	galime	matyti	 skaičių	 asmenų	–	baudžiamąja	
teisine	prasme	–	 recidyvistų.

Pavojingi	recidyvistai417 sudaro tik apie 1 proc.	visų	asmenų,	per	metus	
įtariamų	(kaltinamų)	padariusių	nusikalstamą	veiką	pakartotinai.	Iš	jų	–	maž-
daug	kas	trečias	padaro	tos	pačios	rūšies	nusikaltimus	(specialusis recidyvas).	
Tai	 –	 tik	 registruota	 ir	 oficialiai	 recidyvistais	 pripažinta	 dalis,	 o	 siekis	 išsi-
aiškinti	aiškesnes	recidyvo	bei	stigmatizacijos	tendencijas,	požymius,	aplin-
kybes	 ir	 pan.	 reikalauja	 tolesnių	 kriminologinių	 tyrimų	 taikant	 anksčiau	
apibūdintus	kohortų	 ir	 self-reporting	metodus.

Taip	pat	iš	38 lentelėje	pateiktų	duomenų	matyti,	kad	maždaug	7–12	proc.	
pakartotinai	įtariamų	asmenų	naują	(užregistruotą)	nusikaltimą	padaro	per	pir-
muosius	metus	po	paleidimo	iš	pataisos	įstaigų	(2009	m.	–	193,	2008	m.	–	189).	
Pažymėtina,	kad,	pavyzdžiui,	per	2008	m.	į	laisvę	iš	viso	buvo	paleista	3	516	
asmenų	(iš	 jų	–	1	691	atlikusių	visą	bausmę,	1	794	–	 lygtinai),	2009	m.	–															
3	165	(iš	jų	–	1	603	atlikusių	bausmę,	1	545	–	lygtinai).418	Nors	toks	palygi-
nimas	yra	tik	santykinis	(nes	pirmuoju	atveju	skaičiuojami	ne	kalendoriniai	
metai,	o	metai	po	paleidimo	į	laisvę),	atsižvelgiant	į	kelerių	metų	duomenis,	
galima	teigti,	jog	po	paleidimo	iš	įkalinimo	įstaigos	pakartotinai	įtariamaisiais,	
padariusiais	registruotas	nusikalstamas	veikas,	tampa	nedidelė	buvusių	kalinių	
dalis419.

Kaip	rodo	tyrimai,	patys	sudėtingiausi	paleistiesiems	iš	įkalinimo	įstaigų	
yra	pirmieji	mėnesiai	ir	pirmieji	metai	išėjus	į	laisvę.	Jeigu	nuteistajam	pa-
vyksta	sėkmingai	įveikti	pagrindinius	sunkumus:	surasti	darbą,	būstą,	išspręs-

417 Pagal	Baudžiamojo	kodekso	27	str.	2	d.	nusikaltimų	recidyvas	yra	pavojingas,	o	nu-
sikaltimus	padaręs	asmuo	gali	būti	pripažintas	pavojingų	recidyvistu,	jeigu	jis:	1)	tu-
rėdamas	 neišnykusį	 teistumą	 už	 labai	 sunkų	 nusikaltimą,	 padaro	 naują	 labai	 sunkų	
nusikaltimą;	2)	būdamas	recidyvistas,	padaro	naują	labai	sunkų	nusikaltimą;	3)	būda-
mas	recidyvistas,	jeigu	bent	vienas	iš	sudarančių	recidyvą	nusikaltimų	yra	labai	sun-
kus,	padaro	naują	sunkų	nusikaltimą;	4)	turėdamas	tris	teistumus	už	sunkius	nusikal-
timus,	padaro	naują	sunkų	nusikaltimą.

418 Kalėjimų	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	teisingumo	ministerijos	Informaci-
nių	sistemų	ir	projektų	skyriaus	statistikos	ataskaita	Nuteistųjų	laisvės	atėmimu	skai-
čiaus,	sudėtis	(pagal	padarytą	nusikaltimą,	amžių,	bausmės	terminą	ir	kt.)	ir	jų	kaitos	
suvestinė	2008	m.	ir	2009	m.

419 Kiek	konkrečiai	 tokių	asmenų	yra,	sunku	pasakyti	dar	 ir	dėl	 to,	kad	neaišku,	ar	prie	
per	pirmuosius	metus	po	paleidimo	iš	pataisos	 įstaigų	nusikalstamą	veiką	padariusių	
asmenų	priskaičiuojami	 tik	visą	bausmę	atlikę	 asmenys,	 ar	 ir	 lygtinai	paleistieji.	Be	
to,	kyla	abejonių	dėl	šios	statistikos	tikslumo	(žr.	išnašą	38 lentelėje).
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ti	kitas	problemas,	tikimybė,	kad	ateityje	jis	elgsis	nusikalstamai,	yra	mažes-
nė.	Jei	jo	integracija	sėkminga,	kasmet	recidyvo	tikimybė	yra	vis	mažesnė.

39 lentelė. Duomenys	 apie	 ištirtas	 nusikalstamas	 veikas,	 kuriomis	 įtariami	
(kaltinami)	asmenys,	anksčiau	padarę	nusikalstamas	veikas	 (2004–2008	m.)

2004 2005 2006 2007 2008
Ištirta	nusikalstamų	veikų,	kurias	padarę	įtaria-
mi	(kaltinami)	asmenys,	anksčiau	padarę	nusi-
kalstamas	veikas,	iš	jų:

9 954 9	286 7	762 6	857 6	948

Žmogaus	
gyvybei	(BK	
XVII	skyrius)

Iš	viso 105 98 88 87 81
Iš	jų:	Tyčinis	nužudymas	(su	pasi-
kėsinimais)	(BK	129–131	str.) 97 93 81 87 81

Žmogaus	
sveikatai  
(BK	XVIII	
skyrius)

Iš	viso 398 405 409 359 360
Iš	jų:	Sunkus	sveikatos	sutrikdy-
mas	(BK	135	str.) 78 81 77 66 60

Nesunkus	sveikatos	sutrikdymas	
(BK	138	str.) 200 191 213 198 188

Fizinio	skausmo	sukėlimas	(BK	
140	str.) 115 127 117 89 99

Seksualinio 
apsisprendi-
mo laisvei  
(BK	XXI	
skyrius)

Iš	viso	 96 148 112 67 95
Iš	jų:	Išžaginimas	ir	seksualinis	
prievartavimas	(su	pasikėsinimais)	
(BK	149–150	str.)

88 147 102 63 81

Privertimas	lytiškai	santykiauti	ir	
seksualinis	priekabiavimas	(BK	
151–152	str.)

4 0 1 0 0

Nepilnamečio	seksualinis	prievarta-
vimas	(BK	1511,	153	str.) 4 1 9 4 14

Nuosavybei  
(BK	XXVIII	
skyrius)

Iš	viso 6 364 5 634 4 914 3	896 4 021
Iš	jų:	Vagystė	(BK	178	str.) 4 635 3 796 3 331 2 581 2 729
Plėšimas	(BK	180	str.) 667 622 580 429 385
Sukčiavimas	(BK	182	str.) 401 661 441 403 368
Turto	sunaikinimas	ar	sugadinimas	
(BK	187	str.) 385 351 387 353 389

Susijusios su 
disponavimu 
narkotikais 
(XXXVII	
skyrius)

Iš	viso 339 333 324 364 340
Iš	jų:	Prekyba	narkotinėmis	me-
džiagomis	(BK	260–261str.) 128 84 115 124 115

Viešajai	tvar-
kai	(BK	XL	
skyrius)

Iš	viso 396 312 396 327 304
Iš	jų:	Viešosios	tvarkos	pažeidimai	
(BK	284	str.) 293 311 395 326 304

Kitos Iš	viso 2 256 2 356 1 519 1	757 1	747

Atkreiptinas	dėmesys,	kad	kaupiami	recidyvinio	nusikalstamumo	duome-
nys	 ir	 pagal	 teismų	paskirtas	 bausmių	 rūšis,	 tačiau	 jie	mažai	 informatyvūs.	
Šie	 duomenys	 yra	 rodiklis,	 leidžiantis	 tik	 netiesiogiai	 įvertinti,	 ar	 bausmės	
veiksmingos.	Tam,	 kad	 būtų	 galima	 daryti	 pagrįstas	 išvadas,	 jis	 turėtų	 būti	
skaičiuojamas	 remiantis	 teismų,	 įkalinimo	 įstaigų	 informaciniais	 šaltiniais,	
t.	 y.	 tiksliai	 išskiriant,	kiek	asmenų	buvo	nuteista	atitinkama	bausme	atitin-
kamais	 metais	 ir	 po	 kurio	 laiko	 (pvz.,	 po	 metų,	 dvejų	 ar	 pan.)	 jie	 padarė	
naują	 nusikalstamą	 veiką.	 38 lentelėje	 pateikti	 duomenys	 rodo	 tik	 bendrą	
metinio	registruoto	recidyvo	struktūrą	pagal	keletą	pateiktų	požymių,	tačiau	
nerenkama	 statistika	 apie	 visomis	 bausmėmis	 nuteistų	 asmenų,	 taip	 pat	 as-
menų,	 kuriems	 buvo	 paskirtos	 auklėjamojo	 ar	 baudžiamojo	 poveikio	 prie-
monės,	metinį	 registruotą	 recidyvą.

39 lentelėje	 pateikiama	 registruoto	 metinio	 recidyvo	 struktūra	 pagal 
nusikalstamų	veikų	 rūšis.420	 Joje	matyti,	 kad	 daugiau	 nei	 pusę	 veikų	 su-
daro	veikos	nuosavybei.	Smurtinės	nusikalstamo	veikos	 sudaro	 tik	maždaug	
7–8	proc.

Pakartotinai	įtariamų	(kaltinamų)	padariusių	nusikalstamas	veikas	asmenų	
dalis	 tarp	užregistruotų	 ir	 ištirtų	 (atskleistų)	 atskirų	nusikalstamų	veikų	 taip	
pat	labai	skirtinga	(žr.	40 lentelę).	Didesnė	dalis	įtariamų	(kaltinamų)	asmenų,	
pakartotinai	padariusių	nusikalstamas	veikas,	yra	tarp	užregistruotų	ir	ištirtų 
tyčinių	nužudymų	(vidutiniškai	per	nagrinėjamąjį	laikotarpį	jie	buvo	įtariami	
(kaltinami)	padarę	30	proc.	šių	nusikaltimų),	vagysčių	(33	proc.)	ir	išžaginimų	
(42	proc.).	Šie	 skaičiai	 yra	 labai	 dviprasmiški,	 o	 tikroji	 jų	 prasmė	 išaiškėtų	
atlikus	ilgalaikį	recidyvinio	nusikalstamumo	tyrimą.	

Atkreiptinas	dėmesys	į	tai,	jog	čia	pateikiama	registruotų	ir	ištirtų	nusikals-
tamų	veikų	 statistika.	Pavyzdžiui,	 ištiriama	 tik	maždaug	25	proc.	 registruotų	
vagysčių,	o	didžioji	 jų	dalis	 iš	viso	neužregistruojama	 (žr.	 šio	 leidinio	skyrių 
apie latentinį nusikalstamumą).	Kyla	klausimas,	 ką	 reiškia	 aplinkybė,	 jog	 iš	
visų	 registruotų	 ir	 ištirtų	vagysčių	30	proc.	atvejų	nustatyti	 įtariami	asmenys,	

420 Duomenų	šaltinis:	 Informatikos	 ir	 ryšių	departamento	prie	Vidaus	 reikalų	ministerijos	
pateikti	duomenys	pagal	Teisės	instituto	suformuotą	užklausą.	Informatikos	ir	ryšių	de-
partamento	skelbiamose	statistikos	ataskaitose	duomenys	pagal	šios	 rodiklius	nepatei-
kiami,	išskyrus	bendrą	ištirtų	nusikalstamų	veikų,	padarytų	asmenų,	anksčiau	padariusių	
nusikalstamas	veikas,	skaičių	(žr.:	Informatikos	ir	ryšių	departamento	prie	Lietuvos	Res-
publikos	 vidaus	 reikalų	 ministerijos	 statistinių	 duomenų	 ataskaitos	 formą	 Duomenys	
apie	ikiteisminio	tyrimo	įstaigose	užregistruotas	nusikalstamas	veikas	(Forma_3Ž-ITĮ)).
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nusikaltę	pakartotinai?	Tai,	 kad	 asmuo	 įtariamuoju	 tampa	nebe	pirmą	kartą,	
būtent	ir	galėjo	lemti,	kad	jis	ikiteisminio	tyrimo	institucijoms	„jau	buvo	žino-
mas“.	Be	to,	požymis	„pakartotinai“	apima	labai	daug	aplinkybių	(žr.	krimino-
loginio	recidyvo	aprašymą	anksčiau šiame skyriuje).	Įdomu	ir	tai,	kad	asmenų,	
įtariamų	(kaltinamų)	padariusių	pakartotines	nusikalstamas	veikas,	yra	beveik	
3	kartus	daugiau	nei	pačių	veikų	(žr.	37 lentelę).	Tai	gali	reikšti,	kad	dauguma	
veikų	atskleidžiama	jas	tiriant,	t.	y.	asmuo	dar	nebuvo	už	jas	teistas.

40 lentelė. Atskirų	nusikalstamų	veikų,	 kurias	 padarę	 įtariami	 (kaltinami)	
asmenys,	nusikaltę	pakartotinai,	dalis	 2004–2008	m.

Iš	viso	ištirta	veikų	
ir	veikos,	kurias	

padarę	įtariami	pa-
kartotinai	nusikaltę	

asmenys proc.

2004 2005 2006 2007 2008

Tyčinis	nužudymas	
(su	pasikėsinimais)	
(BK	129–131	str.)

Viso 317 330 296 256 279

Proc. pakartotinai 31 28 27 34 29

Sunkus sveikatos 
sutrikdymas  
(BK	135	str.)

Viso 305 292 287 302 291

Proc. pakartotinai 25 28 27 22 21

Išžaginimas	
ir seksualinis 
prievartavimas 
(su	pasikėsinimais)	
(BK	149–150	str.)

Viso 224 245 256 201 267

Proc. pakartotinai 39 60 40 31 30

Vagystė	 
(BK	178	str.)

Viso 13 345 11 187 9 995 8 604 9 233
Proc. pakartotinai 35 34 33 30 30

Plėšimas	 
(BK	180	str.)

Viso 2 190 2 082 1 884 1 641 1 512
Proc. pakartotinai 30 30 31 26 25

Pagal	esamus	statistikos	duomenis	sunku	pateikti	bendrą	recidyvinio	nusi-
kalstamumo	Lietuvoje	įvertinimą	bei	nustatyti	jo	lygį.	Pateikti	skaičiai	iš	esmės	
rodo	tik	dalį	asmenų,	kurie	konkrečiais	metais	įtariami	(kaltinami)	padarę	nu-
sikalstamą	veiką	pakartotinai.	Iš	esmės	tai	nėra	tikrasis	recidyvas	–	t.	y.	rodik-
lis,	rodantis,	kiek	asmenų	po	nuteisimo	nusikalto	pakartotinai.

41 lentelė. Asmenų,	įtariamų	(kaltinamų)	pakartotinai	padariusių	nusikals-
tamas	veikas,	duomenys	pagal	 socialines	 charakteristikas	2004–2008	m.421

2004 2005 2006 2007 2008
Iš	viso	asmenų,	įtariamų	
(kaltinamų)	padariusių	nusi-
kalstamą	veiką	pakartotinai

4 355 3	896 2	976 2	571 2 496

Amžius
14–15	m. 80 96 81 61 68
16–17	m. 369 320 242 193 226
18–20	m. 720 612 486 420 366
21–24	m. 864 757 564 462 457
25–29	m. 819 716 550 447 438
30–39	m. 955 886 669 582 590
40–59	m. 514 482 358 384 337
60	m.	ir	vyresni 34 27 26 22 14
Lytis
vyras 4 150 3 705 2 830 2 416 2 355
moteris 205 191 146 155 141
Tautybė
lietuvis 3 504 3 111 2 488 2 213 2 136
rusas 438 378 223 161 162
lenkas 293 286 160 126 141
baltarusis 23 24 19 16 10
kita 97 97 86 55 47
Išsilavinimas
neturi	išsilavinimo 50 29 37 22 19
pradinis 717 653 507 504 500
pagrindinis 1 850 1 579 1 236 1 014 1 059
vidurinis 1 315 1 259 891 807 704
profesinis 216 194 148 104 104
aukštesnysis 158 143 127 88 80
aukštasis 49 39 30 32 30
Užimtumas
dirbantis 443 495 434 430 374
moksleivis 375 368 269 202 221
bedarbis 301 143 80 69 61
nedirbantis 2 903 2 574 1 930 1 602 1 525
1–2	gr.	negalia 32 54 34 48 36
namų	šeimininkė 4 5 3 3
pensininkas 14 15 15 18 6
nesimokantis 119 125 93 68 134
elgetaujantis 4 3 1 5 6

421 Ten	pat.	Naudojant	vyrišką	formą	turima	mintyje	ir	moteriška.
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Kriminalinė	statistika	taip	pat	leidžia	atskleisti	ir	kai	kurias	demografines	
socialines	 charakteristikas	 asmenų,	 įtariamų	 padariusių	 nusikalstamą	 veiką	
pakartotinai:	 amžių,	 lytį,	 tautybę,	 išmokslinimą,	 užimtumą.	 2004–2008	 m.	
statistikos	 duomenimis,	 didžiausią	 dalį	 pakartotinių	 nusikalstamų	veikų	 pa-
daro	 jauni asmenys	 nuo	 18–29	 m.	 Didžioji	 dauguma	 jų	 –	 vyrai,	 moterų	
lyginamoji	 dalis	 sudaro	 5	 proc.	 Pagal	 socialinį	 statusą	 ir	 išsilavinimą	 –	 tai	
dažniausiai	 pradinį,	 pagrindinį	 ar	 vidurinį	 išsilavinimą	 turintys	 asmenys,	
kurių	dauguma	nedirba	 (žr.	41 lentelę, 36 pav. ir 37 pav.).

Lietuvos	recidyvinio	nusikalstamumo	lygį	sunku	įvertinti	ir	tarptautiniu 
lyginamuoju aspektu,	nes	šalys	naudoja	 labai	skirtingus	recidyvinio	nusi-
kalstamumo	rodiklius.	Todėl	palyginti	nusikalstamumo	duomenis	 tarptauti-
niu	mastu	 neįmanoma.	Nėra	 bendros	 recidyvinio	 nusikalstamumo	 rodiklių	
sistemos	 (koncepcijos,	 struktūros).	 Išskiriama	daug	 įvairių	 požymių,	 pade-
dančių	atskleisti	recidyvinio	nusikalstamumo	kiekybinius	ir	kokybinius	po-
kyčius.	 Šalys,	 turinčios	 senas	 recidyvinio	 nusikalstamumo	 kriminologinės	
analizės	 tradicijas,	 vykdančios	 kasmetinę	 recidyvinio	 nusikalstamumo	 ste-
bėseną,	 naudoja	 itin	 įvairius	 rodiklius.	 Renkami	 ir	 nagrinėjami	 duomenys	
apie	 asmenis,	 pakartotinai	 padariusius	 nusikalstamą	 veiką	 po	 pirmojo	 su-
laikymo	(angl.	rearrest),	po	nuteisimo	(angl.	reconviction),	po	paleidimo	iš	
laisvės	 atėmimo	 vietų	 (angl.	 reimprisonment).	 Kiekvienas	 iš	 šių	 rodiklių	
atskleidžia	 recidyvo	 savitumą	 ir	 esant	 galimybei	 šie	 rodikliai	 nagrinėjami	
kompleksiškai.

Daugelis	 šalių	 recidyvinio	nusikalstamumo	lygiui	nustatyti	naudoja	 teis-
mų	 pateikiamus	 duomenis	 (t.	 y.	 iš	 nuteistų	 asmenų	 skaičiaus,	 angl.	 recon-
viction).	Vokietija	 ir	Nyderlandai	 įtraukia	prokuratūros	pateikiamus	duome-
ninis,	bet	vartoja	tą	patį	terminą	„reconviction“.	Norvegija	remiasi	policijos	
duomenimis	apie	kaltinamus	asmenis	 (angl.	reoffense).	Suomijoje	 ir	Airijo-
je terminas	 „recidyvas“	 yra	 siauresnės	 prasmės,	 jis	 apima	 tik	 pakartotinio	
laisvės	 atėmimo	atvejus	 (angl.	 reincarceration).422

422 National	Reconviction	Rates.	Newsletter	of	European	Society	of	Criminology.	2006,	
Vol.	 5,	 No.	 3,	 p.	 12.	 http://www.esc-eurocrim.org/newsletter/Dec06ESCnewsletter.
pdf 

36 pav. Asmenų,	įtariamų	(kaltinamų)	pakartotinai	padariusių	nusikalstamas	
veikas,	pasiskirstymas	pagal	 amžių	2004–2008	m.

37 pav. Asmenų,	įtariamų	(kaltinamų)	pakartotinai	padariusių	nusikalstamas	
veikas,	pasiskirstymas	pagal	 lytį	 2004–2008	m.

Kita	problema,	su	kuria	susiduriama	lyginant	įvairių	šalių	recidyvinį	nu-
sikalstamumą,	 yra	 laikotarpis,	 per	 kurį	 asmuo	 pakartotinai	 nusikalsta	 (po	
pirmojo	 sulaikymo,	 nuteisimo,	 paleidimo	 iš	 laisvės	 atėmimo	 vietų).	 Tyri-
muose,	statistikos	duomenų	bazėse	išskiriamas	vienerių,	trejų,	ketverių,	vie-
nerių–penkerių	metų	 laikotarpis.	 Pavyzdžiui,	 Jungtinėje	Karalystėje	 daugu-
moje	tyrimų	skaičiuojama,	kiek	asmenų	pakartotinai	nusikalto	po	dvejų	metų	
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nuteisimo	(angl.	reconviction)	arba	po	dvejų	metų	paleidus	iš	laisvės	atėmi-
mo	vietos	 (angl.	 reimprisonment).423

Užsienio	 šalyse	 atlikti	 recidyvinio	 nusikalstamumo	 tyrimai	 rodo,	 kad	
maždaug	 du	 trečdaliai	 asmenų	 naują	 nusikaltimą	 padaro	 per	 pirmus	metus	
po	 nuteisimo,	 paleidimo	 iš	 įkalinimo	 vietų.	 Po	 ketverių–penkerių	metų	 re-
cidyvo	lygis	krenta.	Kadangi	įvairiose	šalyse	laikotarpiai,	per	kurį	skaičiuo-
jami	 pakartotinai	 padaryti	 nusikaltimai,	 gerokai	 skiriasi,	 susidaro	 skirtingas	
ir	 recidyvinių	 nusikaltimų	 skaičius	 bei	 jų	 tendencijos.	 Kuo	 jis	 trumpesnis,	
tuo	 recidyvas	 statistiškai	mažesnis.

Dėl	 šių	priežasčių	 tiesiogiai	palyginti	 įvairių	 šalių	 recidyvinį	nusikalsta-
mumą	sunkiai	įmanoma.	Be	to,	recidyvinio	nusikalstamumo	rodikliai	nepa-
teikiami ir	 pagrindiniuose	 Europos	 statistinių	 nusikalstamumo	 duomenų	
sąvaduose	 (pvz.,	 Eurostat,	 European Sourcebook of Crime and Criminal 
Justice Statistics).424

Vieną	 iš	nedaugelio	bandymų	palyginti	kai	kurių	Europos	šalių	 ir	JAV	
recidyvinio	nusikalstamumo	duomenis	2005	m.	atliko	du	olandų	kriminologai	
Bouke’as Wartna ir	Laura Nijssen.425	Ištyrę	įvairių	šalių	recidyvo	duomenis,	
jie	priėjo	išvadą,	kad	kol	kas	tai	padaryti	yra	labai	problemiška,	turėtų	būti	
atliktas	nemažas	parengiamasis	darbas.	Paaiškėjo,	kad	iš	visų	Europos	šalių	
galima	eksperimentiškai	lyginti	tik	šešių	valstybių	duomenis:	Anglijos	ir	Vel-
so,	Islandijos,	Nyderlandų,	Šiaurės	Airijos,	Škotijos	ir	Šveicarijos.

Iš	 50	 Jungtinių	Valstijų	 panašius	 rodiklius	 naudoja	 tik	 15.	Antra	 vertus,	
remiantis	 šiais	 duomenimis,	 galima	 lyginti	 tik	 vieną	 recidyvizmo	 aspektą,	
būtent	 procentą	 asmenų,	 kurie	 buvo	 nuteisti	 laisvės	 atėmimo	 bausme,	 pa-
leisti	iš	laisvės	atėmimo	vietų,	bet	po	tam	tikro	laiko	vėl	padarė	nusikaltimą.	
Šie	 duomenys	pateikti	42 lentelėje.

423 National	Reconviction	Rates.	Newsletter	 of	European	Society	of	Criminology.	 2006,	
Vol.	5,	No.	3,	p.	12.	http://www.esc-eurocrim.org/newsletter/Dec06ESCnewsletter.pdf

424 2006	m.	Europos	nusikaltimų	ir	baudžiamosios	justicijos	statistikos	sąvade	(European	
Sourcebook	of	Crime	and	Criminal	Justice	Statistics)	pažymėta,	kad	dėl	didelių	tech-
ninių	ir	metodologinių	problemų	duomenys	apie	recidyvizmą	nerenkami.	Plačiau	žr.:	
European	Sourcebook	 of	Crime	 and	Criminal	 Justice	 Statistics	 2006,	 p.	 127.	 http://
www.europeansourcebook.org/esb3_Full.pdf 

425 National	Reconviction	Rates.	Newsletter	 of	European	Society	of	Criminology.	 2006,	
Vol.	5,	No.	3,	p.	13.	http://www.esc-eurocrim.org/newsletter/Dec06ESCnewsletter.pdf

42 lentelė. Pakartotinų	nuteisimų	 lygis	 šešiose	Europos	 šalyse	 ir	 JAV
Šalys Palei-

dimo 
laiko-
tarpis

N Am-
žius

Įka-
lintų	
as-

menų	
lygis*

Pakartotinai	po	paleidimo	nuteistų	
asmenų	dalis	proc.	N	metais

1 2 3 4 5 6 7 8
Nyderlandai 1996–99 69 602 18	ir	< 85 43,4 55,5 62,0 66,0 67,0 71,1 72,9 74,1

Škotija 1999 5 738 16	ir	< 120 46,0 60,0 67,0 71,0

Anglija	/	
Velsas 2001 14 569 18	ir	< 127 58,2

Prancūzija 1996–97 2 859 13	ir	< 89 51,9

Šiaurės	
Airija 2001 703 17	ir	< 52 45,0

Islandija 1994–98 1 176 18	ir	< 44 37,0 53,0

Šveicarija 1988 6 393 18	ir	< 79 12,0 26,0 34,0 40,0 45,0 48,2

JAV  
(15	valstijų) 1994 33 796 18	ir	< 600 21,5 36,4 46,9

*Apytikslis	 skaičius	 100	 000	 gyventojų,	 remiantis	 Tarptautinio	 kalėjimų	 tyrimo	 centro	
duomenimis	 (pagal	World	Prison Brief,	 International	Centre	 for	Prison	Studies)

Tyrimo	autoriai	taip	pat	pabrėžia,	kad	šie	duomenys	daugiau	skirti	„ape-
titui	 sužadinti“	 (angl.	an appetiser),	 t.	y.	 jie	 iškelia	daugiau	klausimų,	negu	
pateikia	 atsakymų	 ir	 negali	 būti	 naudojami	 apibendrinančioms	 išvadoms	
daryti.	 Tai	 galėtų	 paskatinti	 tyrėjus	 aktyviau	 domėtis	 šia	 problema,	 ieškoti	
metodologinių	būdų	palyginti	 recidyvinio	nusikalstamumo	 rodiklius,	 sukur-
ti	 bendrą	 recidyvinio	nusikalstamumo	 rodiklių	 sistemą.

Apibendrinant	 anksčiau	pateiktus	Lietuvoje	 registruoto	 recidyvinio	nu-
sikalstamumo	duomenis	(žr.	37 lentelę)	galima	pasakyti,	kad	ištirtų	nusikals-
tamų	 veikų,	 kuriomis	 asmenys	 įtariami	 (kaltinami)	 pakartotinai,	 ir	 tokių	
asmenų	absoliutūs	ir	santykiniai	skaičiai	nuo	2001	iki	2009	m.	labai	suma-
žėjo.	Tačiau	šie	skaičiai	apie	tikrąjį	recidyvą	faktiškai	neleidžia	daryti	jokių	
išvadų	–	jie	tik	leidžia	iškelti	tam	tikras	hipotezes,	kurioms	patikrinti	būtinas	
išsamus	 empirinis	 recidyvinio	nusikalstamo	elgesio	 tyrimas.

Kol	 kas	 nedaug	 ką	 galima	 pasakyti	 apie realias recidyvinio nusikals-
tamumo tendencijas Lietuvoje,	 daug	 kas	 lieka	 neaišku	 atlikus	 vien	 tik	
(labai	ribotos)	oficialios	statistikos	analizę.	Svarbiausia,	kad	nieko	nežinoma	



VII. Recidyvinis nusikalstamumas ir probleminiai jo nustatymo aspektai238

Svetlana Justickaja Sonata Mališauskaitė-Simanaitienė, Gintautas Sakalauskas

239VIII.1. Gyventojų pasitikėjimas teisėsauga

apie	 tuos	 pakartotinai	 nusikalstančius	 asmenis,	 kurių	 nusikalstamos	 veikos	
lieka	neregistruotos.	Netgi	negalima	pasakyti,	 kiek	 jų	galėtų	būti.	Neabejo-
tina,	 kad	 jų	 yra	 daug	daugiau,	 negu	matoma	 statistikoje.	Taip	 pat	 neturime	
atsakymo	 ir	 į	 kitą	 svarbų	 klausimą	 –	 ar	 galima	 latentinei	 grupei	 priskirti	
anksčiau	minėtus	 požymius	 bei	 padarytas	 išvadas	 apie	 registruotus	 recidy-
vistus.	 Tai	 būtų	 galima	 padaryti	 tik	 tuo	 atveju,	 jeigu	 būtų	 žinoma,	 kad	 jie	
yra	panašūs	 į	 tuos,	kurie	atsidūrė	baudžiamosios	 justicijos	akiratyje.	Tačiau	
tam	nėra	 jokio	pagrindo.	Labiausiai	 tikėtina,	 kad	 recidyvistai,	 kurie	 sugeba	
teisėsaugai	neįkliūti,	 iš	 esmės	 skiriasi.	Trečia,	nėra	 jokių	duomenų	apie	pa-
kartotinai	 nusikaltusių	 asmenų	 socialinę	 aplinką,	 praeitį,	 socialinius	 ryšius,	
šeimą,	darbą,	kylančias	psichologines	ir	socialines	problemas	–	visa	tai,	kas	
būtų	 svarbu	nagrinėjant	 (ne)sėkmingos	 integracijos	 į	 visuomenę	priežastis.

Išsamus	 empirinis	 recidyvinio	 nusikalstamumo	 Lietuvoje	 tyrimas	 yra	
svarbi	 ir	 būtina	 ateities	 perspektyva.

VIII 
Socialiniai,	 ekonominiai,	politiniai,	 istoriniai,																	
teisiniai	 ir	kiti	 veiksniai,	 turintys	 įtakos																							

nusikalstamam elgesiui bei jo registravimui                
Lietuvoje	 ir	kitose	Europos	 šalyse

VIII.1.	Gyventojų	pasitikėjimas	 teisėsauga

Sonata Mališauskaitė-Simanaitienė, dr. Gintautas Sakalauskas

Literatūra:	Baltijos	tyrimai:	patikimiausi	–	gelbėtojai,	nepatikimiausi	–	kadenciją	baigian-
tys	 tautos	 išrinktieji	 //	 internetinis	 portalas	www.londonozinios.com;	 žiūrėta	 2008	11	14;	
Baltijos	 tyrimai:	 pasitikėjimo	 reitinge	 Seimas	 šiek	 tiek	 gerina	 savo	 pozicijas	 //	 Vakarų										
ekspresas,	 2009	 03	 05;	 Estijos	 gyventojai	 itin	 pasitiki	 policija	 //	 Balsas.lt,	 2008	 01	 08;	
EUROBAROMETER	71.	Public	opinion	in	the	European	Union,	2009,	p.	71;	Gečėnienė S., 
Kalpokas V., Malinauskaitė J., Mališauskaitė-Simanaitienė S., Matijaškaitė A.	Tarptautinis	
nusikaltimų	 aukų	 tyrimas	 Lietuvoje.	 Baigiamoji	 ataskaita.	 Teisės	 institutas,	 2007;	 Kuz-
necovaitė A.	Visuomenė	policija	pasitiki,	komisaro	beveik	nežino	//	Diena.lt,	2009	06	10;	
Lenkijoje	 mažėja	 nusikalstamumas	 ir	 didėja	 žmonių	 pasitikėjimas	 policija	 //	 BNS,																		
2008	10	27;	Lietuvoje	pasitikėjimas	teisingumu	ir	teisėsaugos	sistema	–	dvigubai	mažes-
nis	nei	visoje	ES	//	Delfi.lt,	2009	08	13;	Lietuvos	gyventojai	labiausiai	pasitiki	bažnyčia	
//	Delfi.lt,	2007	09	07;	„Lietuvos	gyventojų	apklausa	apie	policiją“	2005–2009	m.:	Seimas	
lieka	visuomenės	pasitikėjimo	dugne	//	Delfi.lt,	2008	09	03;	Pasitikėjimas	policija	išaugo	
iki	62	proc.	//	Lrytas.lt,	2009	06	10;	Tyrimas:	seimūnams	apie	tautiečių	pasitikėjimą	lieka	
tik	pasvajoti	(lentelė)	//	Vakarų	ekspresas,	2010	08	25;	Umfragen:	Kontrolle	macht	nicht	
glücklich,	2008	11	29;	Walker A., Kershaw C., Nicholas S. Crime	in	England	and	Wales	
2005/06,	Home	Office	Statistical	Bulletin	12/06,	London:	Home	Office;	Žmonės	 labiau	
pasitiki	banku	nei	bažnyčia	//	Laikas,	2007	04	13.

Kaip	jau	minėta,	nagrinėjant	latentinio	nusikalstamumo	sąvoką	ir	jo	rodiklius	
(žr.	 III šio leidinio skyrių),	 vienas	 iš	 pagrindinių	 latentinio	 nusikalstamumo	
apimties	veiksnių	–	gyventojų	polinkis	pranešti	policijai	apie	patirtą	nusikals-
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tamą	elgesį.	Kuo	gyventojai	mažiau	linkę	pranešti	apie	 įvykusias	nusikalsta-
mas	veikas	 teisėsaugai,	 tuo	didesni	 latentinio	nusikalstamumo	mastai.

Taip	pat	minėta	 ir	 tai,	 jog	gyventojų	nenoras	kreiptis	 į	 teisėsaugą	gali	
būti	susijęs	su	daugeliu	aplinkybių.	Vieną	 jų	grupę	sudaro	subjektyviai	ver-
tinamas	 veikos	 mažareikšmiškumas,	 laiko	 neturėjimas,	 nenoras	 pyktis	 su	
kaimynais	 ar	 kitais	 pažįstamais	 (jei	 žinoma,	 kad	 nusikalto	 kas	 nors	 iš	 jų	
šeimos	 narių),	 mėginama	 susitaikyti.	 Kitą	 grupę	 veiksnių	 sudaro	 paskatos,	
susijusios	 su	 nepasitikėjimu	 teisėsauga,	 abejonėmis	 jos	 kompetencija	 ir	 ga-
limybėmis	apsaugoti	nuo	galimo	nusikaltėlių	keršto,	nežinojimu,	kur	kreip-
tis,	 ilgais	 procedūriniais	 rūpesčiais	 ir	 panašiai.	 Šią	 antrąją	 veiksnių	 grupę	
apibendrintai	galima	būtų	pavadinti	nukentėjusio	asmens	tikėjimu,	kad	vals-
tybėje	 egzistuoja	 pasitikėjimo	 verta	 teisėsaugos	 struktūra,	 kuri	 sugebės	 tei-
singai	 išspręsti	 patirto	 nusikalstamo	 elgesio	 problemą,	 grąžins	 saugumo	
jausmą	 ir	 tai,	 kas	 buvo	prarasta	 patyrus	 nusikalstamą	 elgesį.

Lietuvoje	2005	m.	atlikto	tarptautinio	nusikaltimų	aukų	tyrimo	duomenys	
parodė,	 kad	 dažniausios	 nepranešimo	 policijai	 priežastys	 yra	 įvykio	maža-
reikšmiškumas	 (40,7	proc.)	 ir	 įsitikinimas,	kad	„policija nieko nepadarytų / 
trūko įrodymų“	 (27,9	 proc.).426	 30,2	 proc.	 dėl	 vagystės	 iš	 gyvenamosios	
patalpos	nukentėjusiųjų	 ir	apie	 įvykį	nepranešusių	policijai	 respondentų	ne-
sikreipė	dėl	 to,	 kad	 tai	 buvo	 „nepakankamai svarbus įvykis / nebuvo nuos-
tolių / vaikų išdaigos“,	10,5	proc.	respondentų	nurodė,	kad	„policija nebuvo 
būtina / reikalinga“.	Kita	panaši	priežastis	–	„išsiaiškinau pats / kaltininkas 
man žinomas“	 (11,6	 proc.).	 Beveik	 dešimtadalis	 nesikreipusių	 respondentų	
savo	 veiksmus	motyvavo	 keršto	 baime	 –	 „nedrįsau (iš baimės dėl atsako-
mųjų veiksmų / keršto)“.	O	 šiek	 tiek	daugiau	nei	 penktadalis	 respondentų	 į	
policiją	nesikreipė	dėl	nepasitikėjimo	policija:	„policija nenori nieko daryti“	
(12,8	proc.	 respondentų)	bei	 „bijau / nemėgstu policijos / nenoriu turėti su 
policija jokių reikalų“	 (9,3	 proc.	 respondentų).	 Taigi,	 nepasitikėjimas	 poli-
cija	 arba	 netikėjimas,	 kad	 ji	 pajėgi	 ištirti	 nusikalstamą	 įvykį,	 turi	 labai	 di-
delę	reikšmę	gyventojų	apsisprendimui	dėl	kreipimosi	 į	policiją	–	šias	prie-
žastis	 nurodė	 maždaug	 kas	 antras	 dėl	 vagystės	 iš	 gyvenamosios	 patalpos	
nukentėjęs	 ir	 apie	 įvykį	 policijai	 nepranešęs	 respondentas.

426 Tyrimo	metu	respondentų,	nepranešusių	policijai	apie	vagystę	iš	gyvenamosios	patal-
pos,	buvo	pasiteirauta,	dėl	kokių	priežasčių	jie	nesikreipė	į	policiją:	„Kodėl	neprane-
šėte	policijai	apie	tai,	kas	įvyko?“	(Galimi	keli	atsakymai).	Plačiau	žr.:	Gečėnienė S., 
Kalpokas V., Malinauskaitė J., Mališauskaitė-Simanaitienė S., Matijaškaitė A.	Tarp-
tautinis	 nusikaltimų	 aukų	 tyrimas	 Lietuvoje.	 Baigiamoji	 ataskaita.	 Teisės	 institutas,	
2007,	apklausos	anketa.

Policijos	 departamento	 užsakomų	 tyrimų	 „Lietuvos	 gyventojų	 apklausa	
apie	 policiją“427	 duomenys	 rodo,	 kad	 netikėjimas	 policija,	 kad	 ji	 pajėgi	 iš-
tirti	 nusikalstamą	 įvykį,	 yra	 viena	 iš	 svarbiausių	 ir	 pagrindinių	 priežasčių,	
dėl	 kurių	 apie	nusikalstamus	 įvykius	 jai	 nepranešama.	2006–2010	m.	 „Lie-
tuvos	gyventojų	 apklausa	 apie	policiją“	 tyrimų	 rezultatai	 rodo,	 kad	 respon-
dentų,	nepranešusių	apie	nusikalstamą	įvykį	policijai	dėl	bendro	nepasitikė-
jimo	 policija,	 dalis	 buvo	 3–6	 proc.	Tačiau	 respondentų,	 nesikreipusių	 į	 po-
liciją,	nes	„netiki, kad policija gali surasti nusikaltėlius“,	dalis	sudarė	vidu-
tiniškai	 du	 trečdalius	 visų	 respondentų,	 nepranešusių	 policijai	 apie	 nusi-
kalstamą	 įvykį	 (svyravo	 nuo	 57	 proc.	 iki	 72	 proc.).	 Taip	 pat	 vidutiniškai	
dešimtadalis	 respondentų	 nesikreipė	 dėl	 to,	 kad	 „policija per lėtai dirba – 
per daug laiko sugaištama kreipiantis“	 (2007–2009	m.	 tyrimų	 rezultatų	vi-
durkis).	 Kitos	 respondentų	 nurodytos	 nesikreipimo	 į	 policiją	 priežastys	 –	
„patirtas nedidelis nuostolis (nebuvo reikalo kreiptis)“	ir	„baimė dar labiau 
nukentėti“	sudarė	(2007–2009	m.)	vidutiniškai	atitinkamai	27	proc.	ir	3	proc.	
Užsienio	valstybėse	atliktų	tyrimų	rezultatai	dažniausiai	rodo	šiek	tiek	kito-
kią	padėtį.	Pavyzdžiui,	Jungtinėje	Karalystėje,	Britų	nusikalstamumo	tyrimo	
duomenimis	(British Crime Survey, BCS),	dažniausia	nepranešimo	priežastis	
yra	 veikos	mažareikšmiškumas.428

Tokią	 padėtį	 Lietuvoje	 lemia	 menkas	 bendras	 gyventojų	 pasitikėjimas	
policija.	 2004–2005	m.	 „Lietuvos	 gyventojų	 apklausa	 apie	 policiją“	 tyrimų	
duomenimis,	policija	pasitikėjo	mažiau	nei	pusė	apklaustų	respondentų. 
Pasitikėjimo	policija	duomenys	 atrodo	kontrastingai	ne	 tik	 lyginant	 juos	 su	
kitų	Vakarų	Europos	valstybių	duomenimis,	bet	 ir	su	Lietuvos	kaimynėmis:	
Estijoje	 2007	m.	 pasitikėjimas	 policija	 siekė	 75	 proc.,	 2006	m.	 –	 72	 proc.,	
2005	 m.	 –	 71	 proc.,	 2004	 m.	 –	 70	 proc.429,	 Lenkijoje	 policija	 pasitiki																	
83	 proc.	 apklaustų	 respondentų430,	Vokietijoje	 –	 79	proc.	 (2008)431.

427 Su	2005–2010	m.	viktimologinių	tyrimų	„Lietuvos	gyventojų	apklausa	apie	policiją“	
duomenimis	galima	susipažinti	internete.	http://www.policija.lt/index.php?id=91

428 Walker A., Kershaw C., Nicholas S. Crime	 in	 England	 and	Wales	 2005/06,	 Home	
Office	Statistical	Bulletin	12/06,	London:	Home	Office,	p.	59.

429 Estijos	gyventojai	 itin	pasitiki	policija	 //	Balsas.lt,	 2008	01	08.	http://www.balsas.lt/
naujiena/178904/estijos-gyventojai-itin-pasitiki-policija/rubrika:naujienos-pasaulis-
kaimynai

430 Lenkijoje	 mažėja	 nusikalstamumas	 ir	 didėja	 žmonių	 pasitikėjimas	 policija	 //	 BNS,	
2008 10 27. http://www.anglija.lt/straipsniai/naujienos/pasaulyje/lenkijoje_mazeja_
nusikalstamumas_ir_didėja_zmoniu_pasitikejimas_policija.html

431 Umfragen:	 Kontrolle	macht	 nicht	 glücklich,	 2008	 11	 29.	 http://www.daten-speiche-
rung.de/index.php/category/zahlen-und-fakten/
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38 pav. Pasitikėjimo	policija	kaita	Lietuvoje	1996–2010	m.	(balandžio	mėn.)	
„Lietuvos	gyventojų	apklausos	apie	policiją“	duomenimis	 (Policijos	depar-
tamento	 skelbiamais	duomenimis,	 apklausą	atliko	„Baltijos	 tyrimai“)432

Policijos	departamento	užsakomų	 tyrimų	duomenimis,	 pasitikėjimas	po-
licija	nuo	2007	m.	ėmė	didėti	–	 tų	metų	balandį	policija	esą	pasitikėjo	 jau	
57	 proc.	 respondentų,	 2008	 m.	 –	 53	 proc.	 respondentų,	 2009	 m.	 –	 net																				
62	proc.,	2010	m.	–	60	proc.	 (žr.	38 pav.).	Deja,	šie	rodikliai	 labai	priešta-
ringi	 ir	 juos	 sunku	 vertinti	 objektyviai,	 įsigilinus	 į	 šių	 skaičių	 kontekstą.	
Pavyzdžiui,	2007	m.	kovą,	„Baltijos	tyrimų“	apklausos	duomenimis,	polici-
ja	nepasitikėjo 55 proc.	 apklaustųjų,	pasitikėjo	 –	 39 proc.433,	 tačiau,	 po-
licijos	 pateiktais	 duomenimis,	 yra	 atvirkščiai	 –	 57	 proc.	 gyventojų	 policija	
pasitikėjo,	 o	 38	 proc.	 –	 nepasitikėjo	 (žr.	 38 pav.).	 Toks	 pat	 neatitikimas	
matyti	 ir	 2008	m.:	 „Baltijos	 tyrimų“	 2008	m.	 spalį	 atliktos	 apklausos	 duo-
menimis,	 policija	 nepasitikėjo 54 proc.	 Lietuvos	 gyventojų,	 pasitikėjo	 –																
40 proc.,	6	proc.	neturėjo	nuomonės434,	o	38 pav.	matyti	visiškai	priešingas	

432 Žr.	 „Lietuvos	 gyventojų	 apklausa	 apie	 policiją“.	 http://www.policija.lt/index.
php?id=91.

433 Žmonės	labiau	pasitiki	banku	nei	bažnyčia	 //	Laikas,	2007	04	13.	http://www.laikas.
net/2007/189nr/06.pdf;	 beveik	 tokie	patys	duomenys	 apie	pasitikėjimą	policiją	buvo	
gauti	 ir	2007	m.	 rugpjūtį:	Lietuvos	gyventojai	 labiausiai	pasitiki	bažnyčia	 //	Delfi.lt,	
2007 09 07. http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/article.php?id=14312193

434 Baltijos	tyrimai:	patikimiausi	–	gelbėtojai,	nepatikimiausi	–	kadenciją	baigiantys	tau-
tos	 išrinktieji	 //	 internetinis	 portalas	www.londonozinios.com,	 (žiūrėta	 2008	 11	 14);	
Seimas	lieka	visuomenės	pasitikėjimo	dugne	//	Delfi.lt,	2008	09	03.

vaizdas.	Tas	 pats	 pasakytina	 ir	 apie	 2009	m.	 –	 bendrai	 atliekamo	 pasitikė-
jimo	 institucijomis	 tyrimo	duomenimis,	policija	nepasitikėjo 49 proc.,	pa-
sitikėjo	 –	 42 proc.	 apklaustųjų	 ir	 9	 proc.	 neturėjo	 nuomonės435.	 2010	 m.	
(liepos	mėn.)	policija	pasitikėjo	48	proc.,	nepasitikėjo	–	47	proc.	ir	5	proc.	
neturėjo	 nuomonės436.	 Grečiausiai	 būtent	 2010	m.	 įvyko	 esminis	 lūžis,	 kai	
policija	ėmė	pasitikėti	daugiau	gyventojų	nei	nepasitikėti,	nors	kol	kas	 šios	
nuomonės	pasidalija	maždaug	po	lygiai.	Pačios	policijos	apie	save	pateikia-
ma	 nuomonė	 2009	 m.	 ir	 2010	 m.	 balandį	 matyti	 38 pav.	Atkreiptinas	 dė-
mesys	 į	 tai,	 jog	po	2007	m.	rudens	 įvykių437	pasitikėjimas	policija	2007	m.	
pabaigoje–2008	m.	pradžioje	išties	turėjo	gerokai	sumažėti.	Greičiausiai	yra	
teisingas	 to	 paties	 tyrimo	 pateiktas	 pasitikėjimo	 ir	 nepasitikėjimo	 policija	
kaitos	 grafikas,	 iš	 kurio	matyti,	 kad	 2007	m.	 lapkritį	 policija	 pasitikėjo	 tik	
truputį	 daugiau	 nei	 20	 proc.	 respondentų438. Susidaro	 įspūdis,	 jog	 kažkas	
sąmoningai439	ar	nesąmoningai	esamus	rodiklius	sukeitė	vietomis.	Palikus	

435 Baltijos	tyrimai:	pasitikėjimo	reitinge	Seimas	šiek	tiek	gerina	savo	pozicijas	//	Vakarų	
ekspresas,	 2009	 03	 05.	 http://www.ve.lt/?data=2009-03-03&rub=1065924810&id=	
1236275165.	Nors	 jau	birželį	 žiniasklaida	paskelbė,	kad	policija	pasitiki	62	proc.	 res-
pondentų.	(žr.	Pasitikėjimas	policija	išaugo	iki	62	proc.	//	Lrytas.lt,	2009	06	10;	Kuzne-
covaitė A.	Visuomenė	policija	pasitiki,	komisaro	beveik	nežino	//	Diena.lt,	2009	06	10).	
Įdomu,	 kaip	 šios	 tyrimus	 atliekantys	 sociologai	 galėtų	 paaiškinti	 tokį	 staigų	 Lietuvos	
gyventojų	nuomonės	pasikeitimą	per	2	mėnesius?

436 Tyrimas:	seimūnams	apie	tautiečių	pasitikėjimą	lieka	tik	pasvajoti	(lentelė)	//	Vakarų	
ekspresas,	2010	08	25.

437 Girtas	vairavęs	policininkas,	važiuodamas	dideliu	greičiu	per	miestelį,	mirtinai	suža-
lojo	vaikus.

438 Čia	publikuojamame	tyrime	apie	Lietuvos	policiją	yra	sudarytos	dvi	skaidrės	su	grafi-
kais,	prieštaraujančios	viena	kitai:	pateikiama	pasitikėjimo	ir	nepasitikėjimo	policija	
struktūra	atskiroje	skaidrėje	neatitinka	pasitikėjimo	ir	nepasitikėjimo	policija	dinami-
ką	vaizduojančios	skaidrės	rodiklių.	38 pav.	 iki	2006	m.	imtinai	pateikiami	pasitikėji-
mo	policija	dinamiką	vaizduojantys	rodikliai	(nors	2005	m.	ir	2006	m.	tyrimų	rezulta-
tai	 nesutampa	 su	 atskiroje	 pasitikėjimo	 ir	 nepasitikėjimo	 struktūrą	 vaizduojančioje	
skaidrėje	esančiais	rodikliais),	o	nuo	2007	m.	pateikiami	pasitikėjimo	ir	nepasitikėjimo	
struktūrą	vaizduojančioje	skaidrėje	esantys	rodikliai.	2007	ir	2008	m.	jie	taip	pat	nesu-
tampa	su	pasitikėjimo	kaitą	vaizduojančiais	rodikliais,	tačiau	dėl	techninių	kliūčių	ne-
įmanoma	 nustatyti,	 kokie	 būtent	 jie	 yra	 (paveiksle	 konkretūs	 skaičiai	 nepateikiami).	
Tik	2010	m.	skaidrėse	„pasitikėjimo“	linija	jau	viršija	„nepasitikėjimo“	liniją.

439 Jeigu	taip	būtų,	tai	būtų	labai	liūdnas	faktas,	tikrai	neskatinantis	išties	būtino	pasitikė-
jimo	 policija	 ir	 kompromituojantis	 sociologinius	 tyrimus.	 Bet	 kuriuo	 atveju	 reikėtų	
bent	tikėti	tuo,	kad	pati	policija,	siekdama	gyventojų	pasitikėjimo,	tokio	fakto	netole-
ruoja	ir	kad	jei	jis	sukurtas	sąmoningai,	tai	tik	pavienių	asmenų	sprendimu.
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šių	 tyrimų	 rezultatų	 bei	 jų	 pristatymo	 objektyvumo	 klausimą	 jų	 užsakovų	
bei	 vykdytojų	 sąžinei,	 svarbu	 atkreipti	 dėmesį	 į	 didėjančio	 ar	 mažėjančio	
pasitikėjimo	policija	 įtaką	 registruotam	nusikalstamumui.	 Jei	 gyventojų	 pa-
sitikėjimas	 policija	 išties	 taip	 smarkiai	 padidėjo,	 tuomet	 registruotas	 nusi-
kalstamumas	 turėjo	 taip	pat	gerokai	padidėti,	 tačiau	 ir	2006	m.,	 ir	2007	m.	
jis	Lietuvoje	mažėjo.	Pažvelgus	į	anksčiau	pateiktus	„Baltijos	tyrimų“,	o	ne	
Policijos	departamento	skelbiamus	apklausų	duomenis	galima	pagrįstai	ma-
nyti,	kad	pasitikėjimas	policija	iš	tikrųjų	didėja,	nors	ir	ne	tokiais	tempais,	
kaip	skelbia	Policijos	departamentas.	Tad	2007–2009	m.	padidėjęs	registruo-
tas	nusikalstamumas	Lietuvoje	būtų	 logiškas	didėjančio	pasitikėjimo	polici-
ja	 padarinys.

Policijos	 departamento	 užsakomų	 tyrimų	 „Lietuvos	 gyventojų	 apklausa	
apie	policiją“	metu	bandyta	išsiaiškinti	respondentų	nepasitikėjimo	policija	
priežastis.	 2006–2010	m.	 „Lietuvos	gyventojų	apklausa	apie	policiją“	 tyri-
mų	duomenimis,	respondentai	nepasitiki	policija	dažniausiai	dėl,	 jų	nuomo-
ne,	 aukšto	korupcijos	 lygio	policijoje	 ir	 blogo	darbo:	 priežastį	 „pati polici-
ja korumpuota, susijusi su nusikaltėliais“	nurodė	vidutiniškai	 trečdalis	poli-
cija	 nepasitikinčių	 respondentų,	 o	 „policija blogai dirba“	 –	 vidutiniškai	
ketvirtadalis	 policija	 nepasitikinčių	 respondentų.	 Šių	 priežasčių	 išskyrimas	
rodo,	kad	Lietuvos	gyventojų	pasitikėjimą	policija	ir	nuomonę	apie	ją	lemia	
ne	tik	žiniasklaidoje	pateikiamas	policijos	ir	nusikalstamumo	situacijos	įvaiz-
dis,	 bet	 ir	 asmenine	 patirtimi	 paremtas	 policijos	 darbo	 vertinimas.	 Iš	 susi-
dūrusiųjų	 su	 policija	 jos	 darbą	 2004–2010	m.	 blogai	 arba	 labai	 blogai	 ver-
tino	 nuo	 39	 proc.	 iki	 68	 proc.	 respondentų.	 Tiesa,	 mažiausia	 blogai	 arba	
labai	 blogai	 policijos	 darbą	 vertinusių	 respondentų	 dalis	 (39	 proc.)	 buvo	
būtent	 2010	m.440

Atkreiptinas	 dėmesys,	 kad	 būtent	 asmenine	 patirtimi	 pagrįsti	 Lietuvos	
gyventojų	 policijos	 veiklos	 vertinimai	 yra	 labai	 skeptiški	 ir	 neigiami,	paly-
ginti	 su	 kitų	Europos	 valstybių	 gyventojų	 vertinimais.	 2005	m.	 Europos	
nusikaltimų	aukų	tyrimo	(EU CVS)	ir	2005	m.	Tarptautinio	nusikaltimų	aukų	
tyrimo	Lietuvoje	 duomenimis,	Lietuva	 pagal	 policijos	 veiklos	 vertinimo	 ro-
diklius	 buvo	 tarp	 valstybių,	 kurių	 gyventojai	 labai	 prastai	 vertino	 policijos	
atliekamą	 darbą:	 Lietuvoje	 policijos	 darbą	 teigiamai	 vertino	 tik	 32,5	 proc.	
policijai	apie	nusikalstamą	įvykį	pranešusių	respondentų,	o	Europoje	policijos	

440 Žr.:	„Lietuvos	gyventojų	apklausa	apie	policiją	2010	m.“.	http://www.policija.lt/index.
php?id=91.

darbą	 teigiamai	vertina	vidutiniškai	daugiau	nei	pusė	policijai	apie	nusikals-
tamą	 įvykį	 pranešusių	 respondentų.	 Tik	 Estijos	 ir	 Graikijos	 gyventojai	 tais	
metais	buvo	 skeptiškesni	dėl	policijos	darbo	kokybės	 (žr.	39 pav.).

39 pav. Respondentai,	pranešę	policijai	apie	nusikalstamas	veikas	 ir	 teigia-
mai	 įvertinę	policijos	darbą	proc.441

Eurobarometro	apklausų	duomenimis,	Lietuvoje	visa	teisingumo	ir	teisė-
saugos	 sistema	 pasitiki	dukart	mažiau	 žmonių	 (24	 proc.)	 nei	 vidutiniškai	
Europos	 Sąjungoje	 (48	 proc.),	 Lietuva	 pagal	 šį	 rodiklį	 yra	 priešpaskutinė	
(žr.	 43 lentelę).442	 Tai	 dar	 kartą	 patvirtina,	 jog	 lygindami	 statistinį	 šalių	

441 Gečėnienė S., Kalpokas V., Malinauskaitė J., Mališauskaitė-Simanaitienė S., Matijaš-
kaitė A. Tarptautinis	nusikaltimų	aukų	tyrimas	Lietuvoje.	Baigiamoji	ataskaita.	Teisės	
institutas,	2007.

442 Lietuvoje	 pasitikėjimas	 teisingumu	 ir	 teisėsaugos	 sistema	 –	 dvigubai	 mažesnis	 nei	
visoje	ES	//	Delfi.lt,	2009	08	13.
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nusikalstamumą	mažai	ką	sužinome	apie	 tikrąjį	nusikalstamumą,	nes	pasiti-
kėjimas	 teisėsauga	 ir	 teisingumo	 sistema	 yra	 svarbus	 gyventojų	 polinkio	
pranešti	 apie	 patirtą	 nusikalstamą	 elgesį	 veiksnys.

43 lentelė. Pasitikėjimas	teisingumo	ir	teisėsaugos	sistema	Europos	Sąjungos	
šalyse	Eurobarometro	apklausos	2009	m.	 rugsėjo	mėn.	duomenimis443

2009	m.	 rugsėjis Pokytis	nuo	2008	m.	 rugpjūčio	

ES vidurkis 48	proc. =

1. Danija 81	proc. + 1
2. Suomija 78	proc. –	6
3. Austrija 73	proc. –	3
4. Švedija 73	proc. –	2
5. Nyderlandai 64	proc. –	2
6. Vokietija 63	proc. + 4
7.	 Liuksemburgas 62	proc. + 4
8.	 Estija 53	proc. –	6
9.	 Jungtinė	Karalystė 53	proc. –	2
10.	 Prancūzija 50	proc. –	1
11. Airija 49	proc. –	4
12. Malta 48	proc. –	9
13. Kipras 46	proc. –	13
14. Graikija 44	proc. =
15. Ispanija 44	proc. –	8
16.	 Čekija 40	proc. + 5
17.	 Vengrija 39	proc. + 3
18.	 Portugalija 37	proc. –	4
19. Belgija 37	proc. –	12
20. Italija 36	proc. + 4
21. Lenkija 36	proc. =
22. Latvija 30	proc. –	3
23. Slovakija 30	proc. =
24.	 Slovėnija 30	proc. =
25. Rumunija 25	proc. =
26. Lietuva 24	proc. –	1
27.	 Bulgarija 14	proc. –	3

443 EUROBAROMETER	71.	Public	opinion	in	the	European	Union,	2009,	p.	71.	http://
ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb71/eb71_std_part1.pdf 

Apibendrinant	teigtina,	kad	Lietuvos	gyventojų	pasitikėjimo	policija	lygis	
yra	labai	žemas.	Tai	viena	iš	priežasčių,	kodėl	gyventojai,	tapę	nusikalstamo	
įvykio	auka,	nesikreipia	į	policiją.	Tai	savo	ruožtu	didina	latentinio	nusikals-
tamumo	mastus.	Formuojant	Lietuvos	gyventojų	nuomonę	apie	policiją	ir	jos	
veiklą	labai	didelę	įtaką	turi	ne	tik	žiniasklaidoje	pateikiamas	policijos	ir	nu-
sikalstamumo	padėties	 įvaizdis,	 bet	 ir	 asmeninė	patirtis.	Empirinių	 tyrimų	
duomenimis,	nuo	2007	m.	pasitikėjimas	policija	po	truputį	didėja,	o	2010	m.	
viduryje	pasitikinčių	policija	dalis	pirmą	kartą	nuo	 tokių	 tyrimų	pradžios	
buvo	didesnė	nei	nepasitikinčiųjų	(atitinkamai	48	proc.	ir	47	proc.).444	Viena	
vertus,	tai	rodo	teigiamus	požiūrio	į	policiją	poslinkius,	kita	vertus,	leidžia	
prognozuoti,	kad	registruotas	nusikalstamumas	dėl	didėjančio	pasitikėjimo	po-
licija	toliau	turėtų	didėti,	galbūt	mažėjant	tikrajam	nusikalstamumui.

Atkreiptinas	dėmesys,	kad	Policijos	departamento	užsakomų	tyrimų	„Lietu-
vos	gyventojų	apklausa	apie	policiją“	metu	respondentų	buvo	paprašyta	pateik-
ti	pasiūlymus	dėl	policijos	veiklos	gerinimo	(„Ką Lietuvos policija turėtų page-
rinti, pakeisti ar įdiegti savo veikloje, kad Jūs jaustumėtės saugus ir padidėtų 
Jūsų pasitikėjimas policija?“).	Beveik	penktadalis	respondentų	nurodė,	kad	rei-
kėtų	„sąžiningai dirbti, daugiau dėmesio skirti nusikaltimų išaiškinimui“.
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Žiniasklaidos	priemonių	pateikiamų	kriminalinių	naujienų	poreikis	jau	seniai	
tyrinėjamas	 sociologijos,	 kriminologijos,	 komunikacijos	 ir	 kitų	 mokslų	 at-
stovų.	Teigiama,	 kad	 tokios	 informacijos	 poreikį	 lemia	 pirmiausia	 individų	

noro	 žinoti	 apie	 visuomenės,	 kurioje	 jie	 gyvena,	 saugumo	 sąlygas.	 Nors	
domėjimasis	 kriminalinio	 pobūdžio	 problemomis	 yra	 žinomas	 sociologinis	
fenomenas,	 tačiau	Lietuvoje	visuomenės	 ir	žiniasklaidos	padidėjęs	dėmesys	
nusikaltimų	 problemoms	 labiausiai	 sietinas	 su	 1992–1993	 m. Aleksandras 
Dobryninas	 žiniasklaidos	 domėjimąsi	 tokia	 informacija	 sieja	mažiausiai	 su	
dviem	procesais	–	politine kova	už	nepriklausomos	demokratinės	Lietuvos	
valstybės	 atkūrimą	 ir	 instituciniu	 atviros	 pilietinės	 visuomenės	 kūrimu. 
Išsprendus	 valstybingumo	klausimus	 iškilo	 naujos	 problemos,	 susijusios	 su	
demokratinės	 visuomenės	 institucionalizacijos	 procesais,	 tarp	 kurių	 krimi-
nogeninė	 šalies	padėtis	 tapo	viena	opiausių	 socialinių	problemų.445

Žiniasklaida	viešajame	diskurse	neretai	 pristatoma	kaip	pilietinės	visuo-
menės	institucija,	informuojanti	žmones	apie	svarbius	politinius,	socialinius,	
ekonominius	 bei	 kultūrinius	 sociumo	gyvenimo	 aspektus,	 neapsiriboja	 vien	
informacijos	bei	žinių	perdavimu.	Išskirtina	jos	simbolinio	turinio	gaminimo	
ir	 skleidimo	 funkcija.	 Žiniasklaida	 atlieka	 svarbų	 vaidmenį	 apibrėždama	
pasaulį,	 kuriame	 gyvename,	 ir	 taip	 darydama	 įtaką	 mūsų	 savęs	 pačių	 bei	
kitų	 suvokimui.	 Būdami	 šios	 informacijos	 gavėjai,	 mes	 formuojame	 tam	
tikrą	 nuomonę	 apie	 tai,	 kur	mes	 esame,	 kas	mes	 tokie,	 kas	mes	 norėtume	
būti	 ir	 kas	 arba	 kokie	 mes	 nenorėtume	 būti	 arba	 tapti.	 Taigi,	 šiuolaikinėje	
visuomenėje	žiniasklaida	 tampa	svarbiu	socialinės	struktūros	elementu,	vie-
nu	 iš	 pagrindinių	 socialinių	 normų,	 taisyklių	 ir	 elgesio	 modelių	 šaltinių,	
įsiskverbiančių	beveik	 į	 visas	 socialines	gyvenimo	 sritis.

Žiniasklaidos	domėjimasis	kriminalinės	 justicijos	problemomis,	 kaip	 sa-
votišku	 socialinės	 tvarkos	 rodikliu,	 yra	 suprantamas,	 tačiau,	 norint	 suvokti	
visuomenės	ir	socialinės	kontrolės	agentų	reakciją	į	deviacijas,	didelę	reikš-
mę	 turi	 informacijos,	 kuri	 gaunama	 apie	 tą	 elgesį,	 prigimtis,	 galinti	 lemti	
visuomenės	atsaką	 į	 ją.	Be	abejo,	kiekviena	visuomenė	 turi	 tam	tikrą	 rinki-
nį	idėjų	bei	vaizdinių,	nusakančių,	kas	sudaro	deviaciją	ir	koks	yra	„tipiškas“	
deviantas.	 Šios	 koncepcijos	 formuoja	 žmonių	 atsaką	 į	 konkretų	 elgesį.	 In-
dustrinėse	 visuomenėse	 informacija,	 iš	 kurios	 produkuojamos	 šios	 idėjos,	
yra	 antrinio	 pobūdžio.	 Ji	 yra	 priklausoma	 nuo	 alternatyvių	 definicijų,	 api-
brėžiančių,	kas	sudaro	naujienas	 ir	kaip	 jos	 turėtų	būti	 renkamos	bei	prista-
tomos.	 Toliau	 šią	 informaciją	 struktūrina	 įvairūs	 komerciniai	 ir	 politiniai	
interesai,	 kurie	 lemia	 spaudos,	 radijo,	 televizijos	 ir	 kitų	 visuomenės	 infor-
mavimo	priemonių	 funkcionavimą.446

445 Dobryninas A.	Virtuali	nusikaltimų	tikrovė.	Vilnius:	Eugrimas,	2001,	p.	11–12.
446 Gripsrud J.	Understanding	Media	Culture.	London:	Arnold,	2002.
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Žiniasklaidos	poveikis	mūsų	socialiniam	žinojimui	apie	kriminalines	pro-
blemas	yra	akivaizdus.	Pažymėtina,	kad	jis	turi	įtakos ir	nusikalstamų	vei-
kų	registravimui	bei	latentinių	nusikaltimų	lygiui.	Šiame	leidinio	skyriuje	
aptariamas	galimas	žiniasklaidoje	pateikiamos	kriminalinės	informacijos	po-
veikis	minėtiems	rodikliams	–	viena	vertus,	jos	įtaka	skatinant	deviacinį	el-
gesį	(įtaka	didėjančiam	nusikaltimų	lygiui),	o	kita	vertus	–	įtaka	kriminalinės	
justicijos	veiklai	(griežtesnei	tam	tikrų	nusikalstamų	veikų	rūšių	baudžiama-
jai	kontrolei,	didinančiai	nusikalstamų	veikų	registravimo	dažnumą).	Šiame	
kontekste	išsamiau	aptariamas	moralinės	panikos	fenomenas.

Kartu	pažymėtina,	kad	Lietuvoje	trūksta	šiai	problemai	skirtų	sistemingų	
tyrinėjimų,	dėl	 to	sunkiau	vertinti	esamą	padėtį,	nagrinėjant	šią	problemati-
ką	tenka	daugiau	apsiriboti	teorinėmis	prielaidomis.	Empirinių	studijų	stoka	
atitinkamai	 lėmė	 ir	 šio	 skyriaus	 turinį,	 kuriame,	 be	 tam	 tikros	 empirinės	
apžvalgos,	vis	dėlto	 labiau	pabrėžiami	 teoriniai	žiniasklaidos	 ir	nusikaltimų	
sąsajų	 aspektai,	 naudojami	užsienyje	 atliktų	 šiai	 tematikai	 skirtų	 tyrimų	 re-
zultatai	 (prieiga	 prie	 jų	 irgi	 ganėtinai	 ribota).	 Šiandien	 turbūt	 galėtume	 iš-
skirti	 tik	 vienintelį	 kompleksinį	 1997–2000	m.	Aleksandro Dobrynino	 vyk-
dytą	 žiniasklaidos,	 nusikaltimų	 ir	 viešosios	 nuomonės	 tyrimą	Lietuvoje.

VIII.2.1.	Žiniasklaidos	poveikis	deviaciniam	elgesiui
Visa	žiniasklaidos	studijų	sritis	pagrįsta	prielaida,	kad	ji	daro	reikšmingą	

poveikį	visuomenei,	jos	žinojimui,	suvokimui,	elgesiui	ir	pan.,	tačiau	skiria-
si	 požiūriai	 į	 šio	 poveikio	 prigimtį	 bei	mastus.	 Be	 abejo,	 žiniasklaida	 nėra	
vienintelė	 būtina	 arba	 pakankama	 tam	 tikro	 socialinio	 pokyčio	 priežastis,	
todėl	gana	sunku	nustatyti	 santykinį	 jos	 indėlį.	Nors	mūsų	atmintis	yra	pri-
pildyta	žiniasklaidos	generuojamos	informacijos,	vis	dėlto	dauguma	šių	idė-
jų	 nėra	 tiesiogiai	 kuriamos	masinės	 informacijos	 priemonių,	 o	 ateina	 iš	 vi-
suomenės	 ir	 yra	 siunčiami	 jai	 atgal	 per	 žiniasklaidos	 priemones.447	 Pateik-
dama	 kriminalinio	 pobūdžio	 informaciją,	 žiniasklaida	 sukuria	 naujas	 tam	
tikro	reiškinio	interpretacijas	–	kuriama	kokybiškai	kita,	žiniasklaidos	perin-
terpretuota	 arba,	 kitaip	 tariant,	 „objektyvuota“	 tikrovė.

Žiniasklaidos	gaminama	informacija	ir	jos	poveikiu	pradėta	domėtis	dar	
XX	a.	pradžioje.	Pagrindinių	žiniasklaidos	poveikio	individo	elgesiui,	ypač	
agresyvumui,	studijų	rezultatai	rodo,	kad	žiniasklaidos	vaizduojamas	smurtas	

447 McQuail D.	Mass	Communication	Theory:	an	Introduction.	London,	Thousand	Oaks:	
Sage,	1996,	p.	39.

skatina	agresiją	realiame	gyvenime.	Nagrinėjant	smurto	televizijoje	įtaką	
daromiems	teisės	pažeidimams,	dažniausiai	nagrinėjamas	ne	poveikis	konkre-
čiai	nusikaltimams,	o	smurtiniam	elgesiui	apskritai.	Smurto	pateikimo	žinias-
klaidoje	(ypač	televizijoje)	įtakos	žmonių	agresijai	ir	smurtiniams	nusikalti-
mams	empirinių	tyrinėjimų	pagrindas	ganėtinai	tvirtas.	JAV	atliktų	tyrimų	
duomenimis,	„<...> smurtas žiniasklaidoje turi <…> reikšmingą poveikį 
smurtui realiame gyvenime.“448.	Tačiau	kai	kurie	akademinės	bendruomenės	
bei	žiniasklaidos	atstovai	kritikuoja tokio poveikio galimybes.449

Vilniaus	 universiteto	 Klinikinės	 psichologijos	 katedra	 jau	 daugiau	 nei	
dešimtmetį	 vykdo	 žiniasklaidos	 įtakos	 jaunų	 žmonių	destruktyviam	 ir	 savi-
žudiškam	elgesiui	tyrimus.	Teigiama,	kad,	palyginti	su	Vokietijos,	Austrijos,	
Graikijos	 ir	Vengrijos	 spauda,	Lietuvos	 laikraščiai	 labiau	 skatina	 savižudiš-
ką	elgesį,	nes	jis	neretai	pateikiamas	teigiamame	kontekste,	romantizuojamas.	
Klinikinės	 psichologijos	 katedros	 atlikto	 tyrimo	 duomenimis,	 ketvirtadalis	
apklaustų	 studentų	 ir	 beveik	 pusė	 paauglių	 nurodė,	 kad	 visuomenės	 infor-
mavimo	priemonėse	aprašomi	nusižudymo	atvejai	jiems	sukelia	minčių	apie	
tokio	 elgesio	 pamėgdžiojimą.	 Be	 to,	 teigiama,	 kad	 nors	 pagrindinė	 savižu-
dybių	 rizikos	 grupė	 yra	 vidutinio	 amžiaus	 žmonės,	 žiniasklaida	 vis	 dėlto	
labai	 linkusi	 viešinti	 jaunų	 žmonių	 savižudybes.450	 Be	 to,	 daugelyje	 publi-
kacijų	smulkmeniškai	pateikiamos	tokių	įvykių	detalės,	nusižudžiusių	asme-
nų	 duomenys451.	 Šie	 rodikliai	 labai	 svarbūs,	 nes,	 kaip	 teigia	 vaiko	 raidos	
psichologai	 ir	psichiatrai,	„<…> žmogų labiausiai veikia informacija, gau-
nama iš socialinės aplinkos: ji perteikia tam tikras elgesio normas, vertybes 
<…> Žmogaus pažiūros, vertybės, jo elgesys su kitais žmonėmis didžiąja 
dalimi priklauso nuo vaikystėje susiformavusių vertybių“452.	Šiuo	atveju	būtų	

448 Whitney C., Wartella E.;	žr.	Kiškis A.	Neigiamas	smurto	televizijoje	poveikis	nepilna-
mečiams	ir	jų	prevencijai	//	Jurisprudencija,	2004,	t.	59	(51),	p.	40.

449 Fowles J.;	ten	pat.
450 Nepilnamečius	žalojanti	žiniasklaida	–	smurtaujančios	visuomenės	atspindys	//	Žurna-

listų	 žinios,	 2003,	 Nr.	 12.	 http://www.lzs.lt/about.php?id=91&type=paper&page_
menu=4

451 Žurnalistų	 etikos	 inspektoriaus	 2005–2006	 metų	 analitinė	 apžvalga	 „Demokratinės	
visuomenės	informavimo	kultūros	plėtros	gairės“	ir	2006	metų	veiklos	ataskaita.	Vil-
nius,	2007,	p.	51.	http://www3.lrs.lt/docs2/SUIYVIGJ.PDF 

452 Sakalauskas G. Žiniasklaida	ir	vaikų	apsaugos	nuo	žalingo	jos	poveikio	problemos	//	
Konferencijos	„Karta	pavojuje.	Vaiko	teisės	ir	valstybinė	vaikų	kultūros	ugdymo	pro-
grama“,	vykusios	Lietuvos	Respublikos	Seime	2001	06	01,	medžiaga.	Vilnius,	2001,	
p.	15.
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sunku	 pervertinti	 žiniasklaidos	 vaidmenį,	 nes	 šiuolaikinėje	 visuomenėje	 ji	
ne	 tik	 atlieka	 informacijos	 diseminacijos	 ir	 kontrolės	 funkciją,	 bet	 yra	 ir	
galinga socializuojanti institucija.

Stebėdami	 demonstruojamą	 arba	 aprašomą	 smurtą	 žiniasklaidoje,	 jauni	
žmonės,	ypač	vaikai,	gali	 išmokti	elgesio	modelių,	kuriuos,	atsižvelgdami	 į	
aplinkybes,	galės	ateityje	panaudoti	 tam	 tikrose	 situacijose.	Šiame	konteks-
te	 turbūt	pati	 įtakingiausia	yra	Alberto Banduros	 socialinio	 išmokimo	teori-
ja,	teigianti,	kad	žmogus	elgesio	mokosi	stebėdamas	savo	artimiausią	aplin-
ką.	 Manoma,	 kad	 panašus	 mokymosi	 procesas	 vyksta	 ir	 per	 visuomenės	
informavimo	priemones.	Daugybė	studijų	patvirtino,	kad	vaikai	arba	 tiesio-
giai	imituoja,	ką	jie	mato	televizoriaus	ekrane,	arba	įtraukia	stebėtus	elgesio	
modelius	 į	 savo	veiksmus.	Manoma,	kad	kriminalinio	pobūdžio	pranešimai	
skatina	nusikalstamas	veikas	pateikdami	jų	padarymo	modelius,	parodydami	
pranašumus	 ir	 trūkumus,	 tobulinimo	 kryptis	 ir	 kita.	 Be	 to,	 jeigu	 matome,	
kad	tam	tikras	elgesys,	pavyzdžiui,	agresyvus,	yra	sėkmingas	ir	padeda	„agre-
soriui“	 pasiekti	 tikslų,	 galime	 pradėti	 tikėti,	 kad	 tas	 pats	 galėtų	 būti	 veiks-
minga	 ir	 realiame	 gyvenime.	 1993	m.	 Joe Groebelio	 ir	 1997	m.	Edwardo 
Donnersteino	studijose	(National Violence Survey)	 teigiama,	kad	ir	Europo-
je,	 ir	 JAV	 apie	 75	 proc.	 agresyvių	 veiksmų,	 parodytų	 televizoriaus	 ekrane,	
nesukelia	jokių	neigiamų	padarinių	„agresoriui“	arba,	priešingai,	jie	už	tokius	
veiksmus	netgi	„apdovanojami“.453	Remiantis	elgesio	išmokimo	teorija,	ste-
bėdama	 žiniasklaidoje	 pateikiamus	 elgesio	modelius,	 auditorija	 taip	 pat	 iš-
moksta,	kaip	reikia	elgtis,	 t.	y.	už	kokį	elgesį	apdovanojama,	o	už	kokį	gali	
būti	baudžiama.	Gaila,	kad	Lietuvoje	tokio	pobūdžio	tyrimų	(kaip	ir	parem-
tų	kitomis	teorijomis,	aprašytomis	kitoje	šio	skyriaus	dalyje)	beveik	nebuvo	
atlikta.	 Kita	 problema,	 su	 kuria	 susiduriama	 ieškant	 empirinės	 medžiagos	
teorinėms	prielaidoms	 iliustruoti,	 yra	 ta,	kad	ne	visų	atliktų	 tyrimų	 rezulta-
tai	 skelbiami.	 Vis	 dėlto	 atsižvelgiant	 į	 tai,	 kad,	 pavyzdžiui,	 didžioji	 dalis	
įsigyjamos	 kino	 produkcijos,	 transliuojamos	 per	 Lietuvos	 televizijas,	 yra	
transliuojama	tarptautiniu	mastu	(kino	filmai,	serialai),	manytina,	kad	aptar-
ti	 žiniasklaidos	 turinio	 tyrimo	 rezultatai	 svarbūs	 ir	Lietuvai.

Pažymėtina,	kad	pateikdama	 informaciją	apie	nepilnamečius,	kurie	 tam-
pa	smurtinių	įvykių	aukomis,	žiniasklaida	jau	ankstyvuoju	raidos	laikotarpiu	
į	 jų	 socialinę	 patirtį	 įtraukia	baimės	 ir	 nerimo	 jausmą.	 Šiuo	 atveju	 pami-

453 Groebel J.	The	UNESCO	Global	Study	on	Media	Violence.	Paris:	UNESCO,	1998.	
http://www.hinifoto.de/gaming/unesco.html 

nėtini	 tyrimai	apie	žiniasklaidos	smurto	poveikį	nerimo	jausmui.	George’as 
Grebneris	ir	Joe Groebelis	savo	longitiudinėse	studijose	nurodė,	kad	neretai	
pasaulio	 kaip	 grėsmingo	 ir	 pavojingo	 vaizdavimas	 lemia	 baimės	 jausmo	
atsiradimą	 realiame	 gyvenime.	 Kai	 žmonės	 pradeda	 jausti	 nerimą,	 susifor-
muoja	nerimastingo	pasaulio	vaizdas	ir	galiausiai	susiduriama	su	sunkumais	
atskiriant	 fantazijas	 nuo	 tikrovės.	 Toks	 iškreiptas	 tikrovės	 suvokimas	 gali	
būti	pavojingas,	 turint	mintyje	ne	tik	daromą	žalą	 individų	gyvenimo	koky-
bei,	 bet	 ir,	 pavyzdžiui,	 savotišką	 visuomenės	 narių	 susitaikymą	 su	 esama	
padėtimi	 ir	 baimę	 pasipriešinti	 susiklosčiusiai	 padėčiai	 (pvz.,	 pranešti	 apie	
įvykusį	 pažeidimą	 teisėsaugos	 institucijoms).	 Tai	 savo	 ruožtu	 gali	 pakelti	
latentinių	nusikalstamų	veikų	 lygį.	Kita	vertus,	 padidėjęs	baimės	bei	 asme-
ninio	 nesaugumo	 jausmas	 gali	 paskatinti	 ir	 visiškai	 priešingą	 visuomenės	
reakciją	 –	 netoleranciją	 teisės	 pažeidimams,	 pasireiškiančią	 reikalavimais	
vykdyti	griežtesnę	baudžiamąją	politiką,	aktyvia	piliečių	reakcija	 į	daromas	
nusikalstamas	 veikas	 (pvz.,	 pranešama	 apie	 įvykį	 policijai)	 ir	 panašiai.	 Ši	
įžvalga	 plačiau	 aptariama	 nagrinėjant	 moralinės	 panikos	 fenomeną,	 žinias-
klaidos	poveikį	 socialiniam	žinojimui	 ir	 baudžiamajai	 kontrolei.

Kitas	žiniasklaidos	poveikio	aspektas,	kurį	reikėtų	aptarti,	–	intensyvus	
smurto	demonstravimas.	Jis	gali	sumažinti	jautrumą	tokiems	veiksmams,	
kitaip	tariant,	smurtinis	elgesys	gali	tapti	mums	įprastu	kasdieniu	reiškiniu.	
Šiame	kontekste	svarbi	scenarijaus	teorija	(Rowellas Huesmannas	ir	Leonar-
das Eronas),	kurioje kalbama	apie	tam	tikras	elgesio	schemas,	programuoja-
mas	 vaikystėje	 ir	 padedančias	 individui	 orientuotis	 socialinėje	 aplinkoje:	
„Esantys atmintyje elgesio scenarijai sukelia asociacijas, kas turi įvykti aplin-
koje, kaip asmuo turi reaguoti į šiuos įvykius ir kokie tikėtini šio elgesio 
padariniai.“454	Taigi,	jeigu	pervertiname	smurtinio	veiksmo	tikimybę	realia-
me	gyvenime	(pvz.,	dėl	jo	dažno	rodymo	per	televiziją),	mumyse	susiformuo-
ja	suvokimo	sistema,	kurioje	smurtas	tampa	normaliu	ir	adekvačiu	modernios	
visuomenės	bruožu.	Vadinasi,	smurto,	kaip	„normalaus“	elgesio	modelio,	įsi-
sąmoninimas	gali,	pavyzdžiui,	skatinti	nesikreipti	į	atitinkamas	kriminalinės	
justicijos	įstaigas	susidūrus	su	tokio	elgesio	apraiškomis.

Savo	 ruožtu	 frustracijos	 ir	 agresijos	 teorijoje	 (Leonardas Berkowitzas)	
teigiama,	 kad	 realioje	 aplinkoje	 frustruojantys,	 fiziškai	 ribojami,	 baudžiami	
arba	 įžeidinėjami	 žiūrovai	 žiniasklaidos	 priemonėse	 pateikiamą	 smurtą	 su-

454 Kiškis A.	Neigiamas	smurto	 televizijoje	poveikis	nepilnamečiams	 ir	 jų	prevencijai	 //	
Jurisprudencija,	2004,	t.	59	(51),	p.	41.
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vokia	kaip	 signalą	nukreipti	 savo	 frustraciją	 į	 agresiją.	Ši	 teorija	galėtų	pa-
aiškinti,	kodėl	 turintieji	 tam	 tikrų	socialinių	problemų,	ypač	vaikai,	yra	 im-
lūs	 žiniasklaidos	 agresijos	 poveikiui.

Visuomenės	 informavimo	 priemonėse	 pateikiamo	 smurto	 patrauklumas	
auditorijai	 kartu	dažnai	 siejamas	 su	psichologiniu	 susijaudinimu.	Pastebėta,	
kad	 žmonės,	 būdami	 susijaudinę,	 linkę	 reaguoti	 agresyviau.	 Tai	 galėtų	 pa-
aiškinti,	kodėl	jaudinančios	televizijos	scenos	sukelia	didesnę	suirzusių,	pik-
tai	nusiteikusių	žiūrovų	agresiją.	Šiuo	atveju	tokią	reakciją	lemia	ne	turinys,	
o	 formalūs	 pateikiamo	 vaizdo	 bruožai,	 garso,	 vaizdo	 efektai	 ir	 kita.	 Šį	 po-
žiūrį	 sujaudinimo	 perkėlimo	 teorijoje	 pateikia	Dolfas Zillmannas.	 Taip	 pat	
domimasi	 ir	 ilgalaikio	 itin	 žiaurių	 vaizdų	 žiūrėjimo	 poveikiu	 (Edwardas 
Donnersteinas, Neilas Malamuthas, Danielius Linzas).	Teigiama,	kad	labiau-
siai	vyrai	pripranta	prie	dažnų	kruvinų	scenų,	taigi,	mažėja	jų	empatija	agre-
sijos	 aukoms.

Paminėtinos	 ir	 kultūrologinės	 studijos,	 kuriose	 nagrinėjamas	 vaizdinių	
prasmių	kultūrinio	konstravimo	vaidmuo.	Vaizdinių	dekodavimas	ir	interpre-
tacija	priklauso	nuo	konkrečios	visuomenės	 tradicijų	 ir	papročių.	Tai	galėtų	
paaiškinti,	 kodėl	 agresyvus	 vaizdas	 gali	 būti	 „perskaitytas“	 skirtingai	 skir-
tingose	 šalyse	 arba	 netgi	 skirtingų	 grupių,	 priklausančių	 tai	 pačiai	 kultūrai.	
Tačiau	kyla	klausimas,	 ar	 tam	 tikri	vaizdiniai	 taip	pat	gali	 tiesiogiai	 sukelti	
emocines	 reakcijas	 fundamentaliuoju,	 o	 ne	 tik	 tam	 tikrai	 kultūrai	 būdingu	
lygmeniu	 ir	 kiek	 tarptautinė	 žiniasklaida	 jau	 ištobulino	 homogenišką	 vaiz-
dinę	kalbą.

Joe Groebelis,	 remdamasis	 UNESCO	 studija,	 sukūrė	 kompaso	 teoriją,	
kurioje	 teigiama,	 kad	 visuomenės	 informavimo	 priemonių	 turinys	 pateikia	
individo	elgesio	kryptis	lemiančias	gaires	–	tai	priklauso	nuo	įgytos	patirties,	
socialinės	kontrolės	bei	kultūrinės	aplinkos.	Žiūrovai	nebūtinai	 iš	karto	pri-
taiko,	 arba	 adaptuoja	 tai,	 ką	 jie	 pamato	 arba	 perskaito.	 Jie	 matuoja	 savo	
pačių	 elgesį	 pagal	 panašumą	 žiniasklaidoje	 pateiktiems	 modeliams.	 Jeigu	
itin	 žiaurus	 elgesys	 yra	 „įprastas“,	 tuomet,	 pavyzdžiui,	 spyris	 gali	 atrodyti	
kaip	nekaltas	veiksmas,	ypač	 jeigu	kultūrinė	aplinka	neturi	 įtvirtintų	 ir	vei-
kiančių	 alternatyvių	gairių	 (pvz.,	 socialinės	kontrolės,	 vertybių	 ir	 kt.).

Aptariant	empirinius	tyrinėjimus	paminėtinas	ir	Johnas Savage’as,	anali-
zavęs	per	pastaruosius	keturis	dešimtmečius	atliktus	kriminologinius	per	tele-
viziją	rodomo	smurto	įtakos	nusikalstamam	elgesiui	tyrimus.455	Jis	nustatė,	

455 Savage J;	ten	pat,	p.	42.

kad	dauguma	tyrimų	neatitinka	griežtų	metodologinių	reikalavimų,	o	tenkinan-
tys	šiuos	reikalavimus	tyrimai	rodo	arba	teigiamą,	arba	neigiamą	įtaką,	arba	
apskritai,	kad	rodomas	smurtas	neturi	poveikio.	Pagrindinės	problemos,	su	
kuriomis	susiduriama	tokio	pobūdžio	tyrimuose,	pirmiausia	yra	neaiškumas,	
kiek	smurto	„gauna“	žiūrovas,	žiūrėdamas	tam	tikrą	laidą;	antra,	kaip	išma-
tuoti	smurtinį	elgesį	bei	jo	pokyčius;	ir	galiausiai	socialinėje	tikrovėje	sunku	
kontroliuoti	veiksnius,	lemiančius	televizijos	žiūrėjimą	bei	individo	elgesį.456

Taigi	Johnas Savage’as	 savo	studijoje	padarė	 išvadą,	kad	atlikti	 empiri-
niai	 tyrimai	 nerodo	 priežastinio	 smurtinių	 scenų	 žiūrėjimo	 ir	 nusikalstamo	
elgesio	 ryšio.	Tačiau	pripažįstama,	kad	 tas	poveikis	yra	 interaktyvus	 ir	 gali	
turėti	 netiesioginę	 įtaką,	 pavyzdžiui,	 pakeisti	 nuostatas	 arba	 suformuoti	 po-
linkį	 smurtauti	 ateityje.	 Ir	 nors	 sutinkama,	 kad	 atsižvelgiant	 į	 išmokimo	
teorijos	prielaidas	svarbu	nepamiršti	galimo	žiniasklaidos	poveikio	žmogaus	
elgsenai,	 vis	 dėlto	 taip	 pat	 teigiama,	 jog	 neretai	 tokie	 veiksniai	 kaip	 socia-
linė	 aplinka,	 biologinės	 individo	 savybės	 ir	 kitos	 aplinkybės	 neutralizuoja	
jos	 įtaką	nusikalstamam	elgesiui.457

Grįžtant	prie	informacijos	pateikimo	specifikos	Lietuvos	žiniasklaidoje	rei-
kėtų	paminėti,	kad	Europos	žiniasklaidos	instituto	Vokietijoje	direktorius	Joe 
Groebelis	2003	m.	Lietuvoje	vykusioje	tarptautinėje	konferencijoje	„Žinias-
klaida	ir	asmenybės	raida:	nepilnamečių	apsauga	ir	žmogaus	orumas“	pripa-
žino,	jog	Lietuvos	visuomenės	informavimo	priemonės	kartais	pernelyg	
dažnai	aprašo	smurto	ir	sekso	scenas.	Kartu	pabrėžiama,	kad	žiniasklaida	
dažnai	kaltinama	visuomenės	žalojimu,	bet	nereikėtų	pamiršti,	kad	ji	pati	yra	
jos	dalis.	Kita	vertus,	nereikėtų	pamiršti	ir	fakto,	kad	siekdamos	pritraukti	kuo	
didesnę	auditoriją	visuomenės	informavimo	priemonės	linkusios	pateikti	įvy-
kius,	kurie	išsiskiria	iš	kasdienybės458	ir	yra	emocionaliai	jautrūs.

Pavyzdžiui,	žurnalistų	etikos	inspektorius	2003–2004	m.	veiklos	ataskai-
toje	nurodo,	kad	spaudoje	ir	televizijos	laidose	„<...> dažnai yra skelbiama 
informacija, susijusi su fizinio ar psichinio smurto vaizdavimu, seksualine 
prievarta, informacija, kurioje demonstruojamas mirusio arba žiauriai su-

456 Ten	pat.
457 Ten	pat.
458 Nepilnamečius	žalojanti	žiniasklaida	–	smurtaujančios	visuomenės	atspindys	//	Žurna-

listų	 žinios,	 2003,	 Nr.	 12.	 http://www.lzs.lt/about.php?id=91&type=paper&page_
menu=4;	 taip	 pat	Kury H., Brandenstein M.	 „Naujo	 poreikio	 bausti“	 klausimu	 –	 ar	
griežtesnės	bausmės	yra	veiksminga	nusikalstamumo	prevencijos	priemonė?	//	Teisės	
problemos,	2009,	Nr.	2,	p.	5–61.
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žaloto žmogaus kūnas <…> informacija, kurioje detaliai vaizduojami įvairūs 
nusikaltimai, taip pat susijusi su nusikalstamos veikos modeliavimu“459.	Be	
abejo,	 tokiai	 informacijai	 imliausi	 nepilnamečiai.	 Kriminalinės	 tematikos,	
smurto,	prievartos	 eskalavimas	gali	 sukelti	 nerimo	 jausmą,	 sudaryti	 prielai-
das	 asocialiam	 arba	 agresyviam	 elgesiui,	 iškreipti	 tikrovės	 suvokimą	 ir	 pa-
našiai.	Tokia	informacija	„<…> dažnai yra pateikiama sensacingai, pirmuo-
se laikraščių puslapiuose, su nuotraukomis arba labiausiai žiūrimu laiku, 
vadinamu „šeimos laiku“ – iki 21 valandos“460.	Apie	panašias	informacijos	
pateikimo	tendencijas	Lietuvos	žiniasklaidoje	buvo	rašoma	ir	2001–2002	m.	
apžvalgoje461.

Žurnalistų	 etikos	 inspektoriaus	 2005	 m.	 ataskaitoje	 teigiama,	 kad	 daž-
niausiai	 Lietuvos	 žiniasklaidoje	 atsispindi	 „<…> tokie neigiami socialiai 
reiškiniai kaip nusikaltimai, kitos teisei priešingos veikos, taip pat girtavimas, 
smurtas ir nesantaika šeimoje, narkomanija, nepadorus elgesys ir pan.“462. 
Be	 to,	 pabrėžiama,	 kad	 dažnai	 pažeidžiama	 nepilnamečio	 teisė	 į	 konfiden-
cialumą	 (pateikiami	 tapatybę	 nustatantys	 duomenys,	 privataus	 gyvenimo	
detalės	 neretai	 neigiamame	 socialiniame	 kontekste	 ir	 pan.).	 Visa	 tai	 gali	
turėti	 ilgalaikių	 neigiamų	 padarinių	 vaiko	 asmenybės	 raidai,	 pavyzdžiui,	
paskatinti	 susitaikyti	su	 jam	primetama	visuomenės	„etikete“	 ir	pradėti	elg-
tis	 pagal	 jam	 primetamą	 vaidmenį,	 o	 elgesio	 modelių	 semtis	 iš	 pačios	 ži-
niasklaidos.

Pažymėtina,	kad	2005–2006	m.	analitinėje	apžvalgoje	„Visuomenės	infor-
mavimo	demokratinės	 kultūros	 plėtros	 gairės“	 ir	 2006	m.	 žurnalistų	 etikos	
inspektoriaus	veiklos	 ataskaitoje	 iškeliamos	Lietuvos	 žiniasklaidos	 „geltos“,	
kokybės,	analitiškumo	stokos	ir	panašios	problemos.	Ataskaitoje	minima	stu-
dija	„Neatrasta	galia:	Lietuvos	pilietinės	visuomenės	žemėlapis“,	kurioje	kons-
tatuojama,	 kad	mūsų	 visuomenės	 informavimo	priemonėse	„<…> vyrauja 
sensacijos, ir tik blogosios, didžiausio dėmesio nusipelno nusikaltėliai ir iš-

459 Žurnalistų	etikos	inspektoriaus	Romo	Gudaičio	2003–2004	m.	analitinė	apžvalga.	De-
mokratinės	 visuomenės	 informavimo	 kultūros	 plėtros	 gairės.	 Vilnius,	 2005,	 p.	 13.	
http://www3.lrs.lt/docs2/HFSLOTSK.PDF 

460 Ten	pat.
461 Žurnalistų	etikos	inspektoriaus	Romo	Gudaičio	2001–2002	m.	analitinė	apžvalga.	De-

mokratinės	 visuomenės	 informavimo	 kultūros	 plėtros	 gairės.	 Vilnius,	 2003,	 p.	 24.	
http://www3.lrs.lt/docs2/NRBWCHBW.PDF 

462 Žurnalistų	etikos	inspektoriaus	2005	m.	veiklos	ataskaita.	Vilnius,	2006,	p.	10.	http://
www3.lrs.lt/docs2/JZBTQXZB.PDF 

krypėliai <…> tiražuojami nusikaltėlių portretai <…> Pažvelgus į Lietuvą 
<…> išvysime dvi informacinio srauto dominantes: nusikalstamumą ir politi-
kų, viešųjų asmenų „prausimą“ po šaltu paviešintos informacijos dušu“463.

Kalbant	 apie	 neigiamos,	 kriminalinės	 informacijos	 srautus	 Lietuvos	 ži-
niasklaidoje	paminėtinas	ir	Vytauto	Didžiojo	universiteto	mokslininkų	atlik-
tas	tyrimas,	kurio	tikslas	buvo	nustatyti	visuomenės	informavimo	priemonių	
dėmesį	mokslui.	Buvo	nagrinėjamas	keturių	Lietuvos	dienraščių	 („Lietuvos	
ryto“,	 „Lietuvos	 žinių“,	 „Respublikos“,	 Kauno	 dienos“)	 straipsnių,	 pasiro-
džiusių	 2007	 m.	 sausį	 mokslo	 tematika,	 turinys.	 Nustatyta,	 kad	 mokslui	
vidutiniškai	 buvo	 skiriama	 1,02	 proc.	 informacijos	 srauto.	 Išnagrinėjus	 tei-
giamo	ir	neigiamo	turinio	informacijos	santykinį	pasiskirstymą	paaiškė-
jo:	„Lietuvos	 rytas“	–	2:23,	„Lietuvos	žinios“	–	59:9,	„Respublika“	–	14:3,	
„Kauno	diena“	–	3:4.	Tyrimas	taip	pat	atskleidė,	kad	kriminaliniams	įvykiams	
dažnas	leidinys	skirdavo	iki	10	proc.	savo	ploto,	o	pačių	kriminalinių	straips-
nių	skaičius	aštuonis	kartus	viršijo	mokslo	ir	švietimo	temai	skirtų	naujienų	
skaičių.	Tai,	kad	„bloga“	naujiena	yra	pelninga	informacija,	–	seniai	žinoma	
tiesa	 naujienų	 gamybos	 pramonėje.	 Tačiau	 kartu	 pažymima,	 kad	 ganėtinai	
intensyvus	 neigiamos,	 dažnai	 sensacingai	 pateikiamos	 informacijos	 srautas	
nėra	 vien	mūsų	 žiniasklaidai	 būdingas	 bruožas:	„Visose trijose Baltijos ša-
lyse susiduriama su žiniasklaidos „bulvarėjimo“ bei menkavertės informa-
cijos pateikimo problema.“464

Aptariant	šias	Lietuvos	žiniasklaidos	informacijos	pateikimo	tendencijas	
pažymėtina,	kad	2007	m.	Lietuvos	televizijose	ribojamos	skelbti	informacijos	
užfiksuota	8	proc.	mažiau	nei	2006	metais.	Pabrėžiama,	kad	televizijos	pra-
dėjo	atidžiau	vertinti	transliuoti	rengiamą	medžiagą.	Tačiau	nepaisant	šių	tei-
giamų	pokyčių	reikėtų	pasakyti,	kad	vis	dėlto	dažniausiai	įstatymo	dėl	nepil-
namečių	apsaugos	nuo	neigiamo	viešosios	informacijos	poveikio	reikalavimų	
buvo	nepaisoma	transliuojant	smurtinio	pobūdžio	informaciją.	Kartu	vis	labiau	
kritikuojamas	informacijos	pateikimas	internete.	Remiantis	2007	m.	žurnalis-
tų	etikos	inspektoriaus	veiklos	ataskaita,	internete	2007	m.	buvo	užfiksuoti	
32	ribojamos	informacijos	paskleidimo	atvejai,	o	2006	m.	–	tik	2.	Kaip	pro-
blemiška	buvo	išskirta	ir	sritis,	susijusi	su	nuo	nusikalstamos	veikos	nuken-

463 Žurnalistų	 etikos	 inspektorius.	 2005–2006	m.	 analitinė	 apžvalga	 „Demokratinės	 vi-
suomenės	 informavimo	 kultūros	 plėtros	 gairės“	 ir	 2006	metų	 veiklos	 ataskaita.	Vil-
nius,	2007,	p.	14.	http://www3.lrs.lt/docs2/SUIYVIGJ.PDF 

464 Čekutis R.;	ten	pat,	p.	15.



VIII. Socialiniai, ekonominiai, politiniai, istoriniai, teisiniai 
ir kiti veiksniai, turintys įtakos nusikalstamam elgesiui 
bei jo registravimui Lietuvoje ir kitose Europos šalyse258

Margarita Dobrynina Margarita Dobrynina

259VIII.2. Žiniasklaida ir nusikaltimai

tėjusių	nepilnamečių	asmens	duomenų	apsauga.	Tokių	pažeidimų	2007	m.	
buvo	užfiksuota	daug	daugiau	(239	proc.)	nei	2006	m.465

Taigi,	žiniasklaidoje	pateikiama	kriminalinė	informacija,	agresija	ir	smur-
tas	 (fiziologinis,	 emocinis,	 pažintinis,	 nuostatų	 /	 požiūrių	 ir	 elgesio)466	 gali	
paskatinti	 jų	 apraiškas	 realiame	 gyvenime	 arba	 pakeisti	 tokių	 veiksmų	 su-
vokimo	 sistemą	 –	 tai	 savo	 ruožtu	 gali	 padidinti	 registruotų	 nusikalstamų	
veikų	 lygį.

Pažymėtina,	kad	viena	pagrindinių	žiniasklaidos	poveikio	 rizikos	grupių	
yra	vaikai467.	Tačiau	mokslininkai	pabrėžia,	kad	žiniasklaidos	poveikio	rizi-
ka	 priklauso	 nuo	 pranešimo	 turinio,	 informacijos	 vartotojo	 charakteristikų,	
jo	 šeimos	 ir	 socialinės	 bei	 kultūrinės	 aplinkos.	Kitaip	 tariant,	 žiniasklaidos	
priemonių	smurtinių	vaizdinių	poveikis	priklauso	nuo	kelių	veiksnių:	turinio,	
naudojimo	dažnumo,	kultūros	 ir	 situacijos,	 žiūrovo	 ir	 jo	artimiausios	aplin-
kos	charakteristikos.	Pabrėžiama,	kad	šių	veiksnių	 ryšiai	gali	būti	ganėtinai	
sudėtingi.468

VIII.2.2.	Žiniasklaidos	poveikis	 socialiniam	žinojimui
Nagrinėjant	žiniasklaidos	 ir	nusikaltimų	ryšį	 svarbu	aptarti	žiniasklaidos	

priemonių	 įtaką	visuomenės	kriminalinių	problemų	 suvokimui.	Šiuolaikinis	
pasaulis	–	 tai	pasaulis,	kuriame	kultūrinė	patirtis	 simbolių	 forma	perduoda-
ma	žiniasklaidos	kanalais. Dalyvaudama	kultūrinių	simbolių	perdavimo	pro-
cese,	 žiniasklaida	daro	 įtaką	 ir	 formuoja	kultūrinę	patirtį.	 Ji	 nustato	elgesio	
standartus,	bendrai	priimtas	tradicijas	ir	papročius,	t.	y.	perima	tas	funkcijas,	
kurios	anksčiau	buvo	nekvestionuojamos	ir	priskiriamos	tokioms	institucijoms	
kaip	 bažnyčia,	 šeima	 ir	 panašiai.	 Todėl	 šiandien	 žiniasklaida	 tampa	 vienu	
svarbiausių	socializacijos	veiksnių,	užtikrinančių	normų,	vertybių	bei	požiū-
rių	 perteikimą.	 Socialiniame	 gyvenime	 ji	 yra	 vienas	 iš	 šaltinių,	 leidžiančių	
pažinti	 už	mūsų	kasdienio	patyrimo	 ribų	 esančią	 socialinę	 tikrovę.

Kaip	socialinė	institucija,	žiniasklaida	atlieka	reguliuojančio	mechanizmo	
funkciją,	 t.	 y.	 valdo	 ir	 nukreipia	 žmogaus	 veiklą	 „reikiama	 linkme“.	Kitaip	

465 Žurnalistų	etikos	 inspektorius.	2007	metų	veiklos	ataskaita.	Vilnius,	2008,	p.	37–38.	
http://www3.lrs.lt/docs2/HESXBRVX.PDF 

466 Whitney C., Wartella E.;	žr.	Kiškis A.	Neigiamas	smurto	televizijoje	poveikis	nepilna-
mečiams	ir	jų	prevencijai	//	Jurisprudencija,	2004,	t.	59	(51),	p.	43.

467 Groebel J.	The	UNESCO	Global	Study	on	Media	Violence.	Paris:	UNESCO,	1998.	
http://www.hinifoto.de/gaming/unesco.html 

468 Ten	pat.

sakant,	 kaip	 teigia	Peteris Bergeris,	 „<...> institucijos pateikia metodikas, 
pagal kurias modeliuojamas žmogaus elgesys, priverčiantis eiti jį visuome-
nės pageidaujamomis vėžėmis. Ir tai pasiekiama pateikiant šias vėžes indi-
vidui, kaip vieninteles galimas.“469	 Šiuolaikinėse	 visuomenėse	 vienu	 tokių	
žiniasklaidos	 modeliuojamų	 veiksmų	 tampa	 reakcija	 į	 deviacinio	 elgesio	
apraiškas470.	Šis	žiniasklaidos	analizės	aspektas	be	galo	 svarbus,	nes,	viena	
vertus,	atskleidžia	visuomenėje	vyraujančias	nuostatas	kriminalinių	problemų	
atžvilgiu,	kita	vertus,	padeda	 suvokti	per	visuomenės	 informavimo	priemo-
nes	modeliuojamos	 reakcijos	 į	 deviacinius	veiksmus	pobūdį.

Esmė	 ta,	 kad	 bet	 kuri	 socialinė	 problema	 gali	 būti	 suvokta	 skirtingais	
būdais.	 Pavyzdžiui,	 narkotikų	 vartojimas	 kaip	 socialinė	 problema	 gali	 būti	
suprantama	kaip	 teisės	pažeidimas,	 liga	arba	moralinis	nuopuolis.	Suteiktos	
ribos	 skirtingai	 apibrėžia,	 kiek	 svarbi	 yra	 problema,	 kas	 atsakingas	 už	 jos	
atsiradimą	(gali	būti	kaltinama	esanti	valstybinė	santvarka	arba	stigmatizuo-
jama	 konkreti	 socialinė	 grupė),	 kaip	 ją	 reikėtų	 spręsti	 ir	 kam	 turėtų	 būti	
suteikti	 ištekliai	 bei	 atsakomybė	 jos	 sprendimui	 užtikrinti.471	 Taigi,	 visame	
šiame	procese	svarbus	yra	būdas,	kuriuo	visuomenės	informavimo	priemonės	
apibrėžia	 kriminalines	problemas.

469 Berger P.	Sociologija.	Kaunas:	Litterae	Universitatis,	1995,	p.	90.
470 Pavyzdžiui,	nagrinėjant	terorizmo	fenomeną	teigiama,	kad	pats	terorizmo	aktas	nebū-

tų	 toks	galingas	 ir	nesukeltų	 tokios	 reakcijos	visuomenėje,	 jeigu	 jis	nebūtų	viešas,	o	
tai	 padaro	 būtent	 visuomenės	 informavimo	 priemonės.	 Be	 abejo,	 reikėtų	 pripažinti,	
kad	žiniasklaidos	 įtaką	riboja	pačios	auditorijos	selektyvumas	(informacijos	atranka)	
ir	tarpasmeninė	įtaka	(artimiausia	aplinka).	Bet	atsižvelgiant	į	tai,	kad	pagrindinę	in-
formaciją	apie	daugelį	terorizmo	atvejų	(kaip,	beje,	neretai	ir	kitų	nusikaltimų)	visuo-
menė	gauna	būtent	 iš	 žiniasklaidos,	 dažniausiai	 neturėdama	 išankstinių	nuostatų	dėl	
tiesioginės	arba	netiesioginės	patirties	nebuvimo,	galima	daryti	prielaidą,	kad	žinias-
klaida	turi	didelę	įtaką	formuojant	nuomonę	apie	kriminalinį	įvykį	bei	pačių	deviantų	
įvaizdį.	 Kaip	 parodė	 Haifos	 universiteto	 komunikacijos	 profesoriaus	 G. Weimanno 
žiniasklaidos	 poveikio	 tyrimas,	 atliktas	 naudojant	 eksperimentinį	 situacijos	 dizainą,	
visuomenės	informavimo	priemonės	turėjo	įtakos	teroristų	įvaizdžio	vertinimo	poky-
čiams.	Nors	 vertinimai	 išliko	 neigiami,	 buvo	 pabrėžta,	 kad	 jie	 „pasistūmėjo“	 arčiau	
teigiamų.	 Žr.: Weimann G.	 ‘Redefinition	 of	 Image’:	 The	 Impact	 of	Mass-mediated	
Terrorism	 //	 International	 Journal	 of	 Public	 Opinion	 Research,	 1990,	Vol.	 2	 (1),	 p.	
16–29.	Taigi	šiuo	atveju	žiniasklaidos	poveikis	yra	be	galo	svarbus,	nes	nuo	formuo-
jamo	 įvaizdžio	 gali	 priklausyti,	 kokia	 bus	 visuomenės	 reakcija	 ir	 atitinkamai	 kokių	
veiksmų	bus	imamasi	problemai	spręsti.

471 Gusfield J. R., Loseke D. R., Sacco V. F.	When	Crime	Waves.	Thousand	Oaks,	Lon-
don,	New	Delhi:	Sage	Publications,	2005,	p.	8.
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Marksistinės	kriminologijos	atstovai	šiuo	atveju	pasakytų,	kad	žiniasklai-
da	 yra	 naudojama	 valdančiosios	 klasės	 ideologijai	 skleisti	 ir	 legitimuoti.	
„Ekonomiškai ir politiškai vyraujanti klasė turi savo socialinės tikrovės vi-
ziją, kuri turi įrodyti valdančiosios klasės vyravimo teisėtumą“472,	pavyzdžiui,	
vykdomos	baudžiamosios	politikos	represyvumą.	Tačiau	marksistai	suvokia	
žiniasklaidos	kriminalinius	pranešimus	kaip	turinčius	tik	vieną	reikšmę,	at-
spindinčią	vyraujančios	klasės	ideologiją,	neatsižvelgdami	į	faktą,	kad	audi-
torija	yra	aktyvus	subjektas,	sąmoningai	 ir	motyvuotai	atsirenkantis	žinias-
klaidos	 pranešimus,	 relevantiškus	 jos	 socialiniam	bei	 psichologiniam	kon-
tekstui.	Vis	dėlto	pažymėtina,	kad	Lietuvos	kontekste	 tokių	manipuliacinių	
žiniasklaidos	galimybių	pavojus	yra	aktualus	dėl	ganėtinai	didelio	visuome-
nės	 pasitikėjimo	 šia	 socialine	 institucija.473	Visuomenės	 nuomonės	 tyrimų	
centro	„Vilmorus“	duomenimis,	pavyzdžiui,	1999	m.	 lapkritį–2001	m.	bir-
želį	pasitikėjimo	žiniasklaida	lygis	svyravo	nuo	60	iki	70	proc.,	o	2003	m.	
spalį	 pagal	 pasitikėjimą	 spauda,	 televizija	 ir	 radiju	Lietuva	 buvo	 pirmoji	
Europoje.	Pasitikėjimo	lygis	šia	institucija	Lietuvoje	išlieka	gana	aukštas	ir	
šiuo	metu.	Tai	reiškia,	kad	žiniasklaidos	pateikiamą	informaciją	visuomenė	
vertina	gana	nekritiškai	 –	 rinkos	 ir	 viešosios	nuomonės	 tyrimų	kompanijos	
„Baltijos	 tyrimai“	 2010	m.	 liepą	 atlikto	 sociologinio	 tyrimo	 duomenimis,	
žiniasklaida	Lietuvoje	pasitikėjo	52	proc.	Lietuvos	gyventojų.474	Kartu	galima	
pasakyti,	kad	pasitikėjimas	žiniasklaida	Lietuvoje	akivaizdžiai	mažėja.

Didelis	pasitikėjimas	žiniasklaida	yra	ganėtinai	pavojingas,	nes	visuome-
nės	 informavimo	 priemonės	 daug	 dėmesio	 skiria	 deviacijai,	 tiksliau	 išskir-
tiniams	nusikaltimams,	skandalams,	„keistiems“	įvykiams.	Kaip	teigia	ame-
rikiečių	 sociologas	 Erikas Eriksonas,	 didžiulė	 dalis	 to,	 ką	 mes	 vadiname	
naujienomis,	 skiriama	būtent	 pranešimams	 apie	 deviacinį	 elgesį	 ir	 jo	 pada-
rinius.475	Tačiau	 pateikdama	 kriminalinę	 informaciją	 stilizuotu	 būdu,	 pasak	
vokiečių	 kriminologo	Hanso Schneiderio, žiniasklaida	 sukelia	 visuomenėje	
baimės	 bei	 asmeninio	 nesaugumo	 jausmą476.	 Šiuo	 atveju	 kriminalinės	 pro-

472 Dobryninas A.	Virtuali	nusikaltimų	tikrovė.	Vilnius:	Eugrimas,	2001,	p.	37.
473 Dideliam	pasitikėjimui	žiniasklaida	Lietuvoje	įtakos	galėjo	turėti	tai,	kad	visuomenės	

informavimo	priemonės	buvo	vienos	pirmųjų	institucijų,	kurioms	pavyko	išsivaduoti	
iš	komunistinės	ideologijos.

474 Tyrimas:	seimūnams	apie	tautiečių	pasitikėjimą	lieka	tik	pasvajoti	(lentelė)	//	Vakarų	
ekspresas,	2010	08	25.

475 Cohen S.	Folk	Devils	and	Moral	Panics.	3rd	Edition.	London:	Paladin,	2002,	p.	8.
476 Шнайдер Г.	Kриминология.	Moсквa,	1994,	c.	379.

blemos	 dažnai	 išpučiamos	 ir	 pateikiamos	 kaip	 socialinė	 problema,	 kurią	
spręsti	dažniausiai	 raginama	imantis	griežtesnės	baudžiamosios	politikos477. 
Visuomenėje	 intensyvėja	 kriminalinių	 problemų	 suvokimas,	 ji	 vis	 mažiau	
linkusi	 toleruoti	 nusikaltimus	 bei	 pačius	 deviantus,	 kurie	 tampa	 atpirkimo	
ožiais	 (angl.	 scapegoats)	 –	 jiems	 suverčiama	 kaltė	 dėl	 įvairių	 socialinių	
problemų.	Vadinasi,	didėja	visuomenės	susvetimėjimas,	demoralizavimas,	o	
problemoms	neretai	 sprendžiamos	 trumparegiškai.	

Žiniasklaidos	 poveikis	mūsų	 socialiniam	 žinojimui	 akivaizdus.	 2004	m.	
Žmogaus	 teisių	 stebėjimo	 institutas	 atliko	narkotikų	vartojimo	kriminologi-
nės	 padėties	 tyrimą.	 Buvo	 nagrinėtas	 ir	 žiniasklaidos	 vaidmuo	 formuojant	
nepilnamečių	požiūrį	 į	narkotikų	vartojimą.	Tyrimas	parodė,	kad	žiniasklai-
doje	nepilnamečių	narkomanija	nepabrėžiama	kaip	socialinė	problema,	labiau	
orientuojamasi	pateikti	 išskirtinius	 įvykius,	narkotikai	pristatomi	kaip	 įpras-
tas	mūsų	visuomenės	 reiškinys.	Atliktoje	 studijoje	 kartu	 pabrėžiamas	 anks-
tesnėje	 skyriaus	 dalyje	 plačiau	 aptartas	 netiesioginis	 žiniasklaidos	 vaidmuo	
skatinant	deviacinį	elgesį	–	pateikdama	informaciją	apie	narkotines	medžia-
gas,	 ji	 sudaro	 galimybes	 praktiškai	 pasinaudoti	 šia	 informacija	 (kur	 įsigyti	
narkotinių	 medžiagų,	 kokia	 yra	 jų	 kaina,	 kokius	 pojūčius	 sukelia	 ir	 pan.).	
Kitaip	 tariant,	 tokia	 informacija	 leidžia	 nepilnamečiui	 atsidurti	 informuoto	
vartotojo	pozicijoje,	 kuriam	 lieka	 tik	 apsispręsti	 ir	 pasirinkti	 „prekę“.478

Narkotikų	kontrolės	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	Vyriausybės	
2007	m.	atlikta	Lietuvos	žiniasklaidos	analizė	atskleidė,	kad	Lietuvos	žinias-
klaidoje	kasmet	didėja	pranešimų	narkotikų	tematika	skaičius.	Tačiau	pas-
tebimi	ir	teigiami	tokios	informacijos	pateikimo	pokyčiai.	Nors	kriminalinių	
naujienų	skaičius	narkotikų	tema	išlieka	ganėtinai	didelis	–	45	proc.	visų	šia	
tema	platintų	pranešimų,	vis	dėlto	šis	rodiklis	 labai	sumažėjo,	palyginti	su	
ankstesniais	metais:	2004	m.	jis	siekė	81	proc.,	o	2005	ir	2006	m.	–	63	proc.	
Kartu	intensyvėja	šviečiamosios	informacijos	srautai	–	2007	m.	intensyviausiai	
buvo	informuojama	apie	prevencinę	veiklą	sprendžiant	su	narkomanija	susi-
jusias	problemas	(27	proc.	nekriminalinių	naujienų).479

477 Drakšas R.	Alternatyvos	mirties	bausmei	problema,	p.	11–12.	http://www.draksas.lt/
admin/files/get.php?id=13 

478 Narkomanijos,	ŽIV/AIDS	problema	 žmogaus	 teisių	 aspektu:	 tyrimas.	Vilnius:	Žmo-
gaus	 teisių	 stebėjimo	 institutas,	 2004.	 http://www.hrmi.lt/project.
php?strid=1191&id=1204 

479 2007	m.	Lietuvos	žiniasklaidos	pranešimų	narkotikų	tema	analizė.	Vilnius:	Narkotikų	
kontrolės	 departamentas	 prie	 Lietuvos	 Respublikos	 Vyriausybės,	 2007.	 http://www.
nkd.lt/visuomene/ziniasklaidai_pranesimu_analize_2007.html 
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Kad	 žiniasklaida	 yra	 svarbus	 informacijos	 apie	 kriminalines	 naujienas	
šaltinis,	 rodo	 ir	kitos	kriminologinės	studijos.	Pavyzdžiu,	Lietuvos	korupci-
jos	 žemėlapio	 2005	 m.	 duomenimis,	 net	 50	 proc.	 respondentų	 paminėjo	
televiziją,	12	proc.	–	nacionalinę	spaudą	kaip	informacijos	šaltinius,	leidžian-
čius	 sudaryti	 patikimiausią	 nuomonę	 apie	 korupcijos	mastą	 Lietuvoje. 
Savo	 ruožtu	 asmeninė	 ir	 draugų	 /	 pažįstamų	 patirtis	 sudarė	 atitinkamai	 tik	
11	 ir	 9	proc.	Remiantis	Lietuvos	korupcijos	 žemėlapio	2001–2004	m.	duo-
menimis,	matyti,	kad	šiuo	laikotarpiu	itin	padidėjo	televizijos	įtaka	formuo-
jant	 žmonių	 nuomonę	 apie	 korupcijos	mastus	 Lietuvoje.	 2001	m.	 27	 proc.	
respondentų	 nurodė,	 kad	 televizija	 leidžia	 jiems	 susidaryti	 patikimiausią	
nuomonę	 apie	 korupciją,	 tačiau	 2002	m.	 šis	 rodiklis	 padidėjo	 iki	 33	 proc.,	
o	2004	m.	–	net	 iki	42	proc.	Šios	 tendencijos	būdingos	ne	 tik	Lietuvai,	bet	
ir	 kitoms	 šalims.	Tarptautinis	 tyrimas	 „Kyšių	mokėtojų	 indeksas	 2002“	 at-
skleidė,	 kad	 dauguma	 respondentų	 (55	 proc.)	 apie	 korupciją	 sužino	 būtent	
iš	 spaudos	bei	 kitų	 žiniasklaidos	priemonių.480

Tačiau,	 kita	 vertus,	 pažymėtina,	 kad,	 būdama	 pagrindinis	 visuomenės	
žinių	apie	kriminalines	problemas	 šaltinis,	 žiniasklaida	kartu	gali	 sumažinti	
mūsų	 toleranciją	 nusikaltimų	 (kitų	 deviacinių	 veiksmų)	 atžvilgiu	 ir	 savo	
ruožtu	 paskatinti	 aukas	 aktyviau	 kreiptis	 į	 teisėsaugos	 institucijas.481	Tokie	
reiškiniai	kriminologinėje	literatūroje	kartais	priskiriami	nusikaltimų	„bangų“	
fenomenui.	 Dažniausiai	 jos	 suponuoja	 didėjančius	 nusikaltimų	 rodiklius,	
kurie	 neretai	 neatitinka	 tikrosios	 padėties.	 Taigi,	 nusikaltimų	 „bangoms“	
atsirasti	nebūtinas	faktiškai	didėjantis	nusikaltimų	skaičius,	vis	dėlto	jos	gali	
sukelti	didelį	baimės	 jausmą.	Dėl	 sukeltos	baimės	stiprinamos	policijos	pa-
jėgos	 gatvėse,	 priimami	 nauji	 (dažniausiai	 griežtesni)	 įstatymai	 bei	 kitaip	
griežtinama	socialinė	kontrolė.	Nors	nusikaltimų	baimė	yra	„suvokimo	pro-
duktas“,	ji	turi	realių	padarinių.	Būtų	klaidinga	teigti,	kad	nusikaltimų	„ban-
gos“	arba	socialinės	problemos	apskritai	yra	 tik	subjektyvūs	dalykai.	Kitaip	
tariant,	 norint	 išnagrinėti	 nusikaltimų	 „bangų“	 reiškinį,	 reikėtų	 atsižvelgti	 į	
tai,	 kaip	 ir	 kodėl	 nusikaltimų	 rodikliai	 keičiasi,	 kaip	 ir	 kodėl	 jie	 tampa	 su-
vokiami	kaip	 tam	 tikra	 problema.482

480 Piliponytė J. Korupcijos	diagnostikos	būdai	ir	iššūkiai	pasaulyje	ir	Lietuvoje	//	Socio-
logija.	Mintis	ir	veiksmas,	2006,	Nr.	1,	p.	99–112.

481 Sacco V. F.	When	Crime	Waves.	Thousand	Oaks,	London,	New	Delhi:	Sage	Publica-
tions,	2005,	p.	6–7.

482 Ten	pat,	p.	7.

Siekiant	 geriau	 suprasti	minėtą	 reiškinį,	 reikėtų	 aptarti	 su	 juo	 glaudžiai	
susijusią	moralinės	 panikos	 koncepciją.	 Moralinė	 panika	 –	 tai	 nepropor-
cinga	 ir	 priešiška	 reakcija	 į	 tam	 tikrą	 sąlygą,	 individą	 arba	 grupę	 individų,	
kurie	 apibrėžiami	 kaip	 keliantys	 grėsmę	 visuomenės	 vertybėms.	 Ji	 siejama	
su	stereotipiniu	informacijos	pateikimu	žiniasklaidoje,	kuri	kelia	reikalavimus	
didinti	 socialinę	 kontrolę	 ir	 sukuria	 reakcijos	 spiralę.483	 Šiuo	 atveju	 būtent	
žiniasklaidos	priemonės	 tampa	 tokios	 socialinės	 reakcijos	 generatoriais.

Moralinės	panikos	koncepciją	vienas	pirmųjų	panaudojo	Stanley Cohenas 
(1972	m.).	 Savo	 darbe	 apie	 paniką,	 kilusią	 Jungtinėje	Karalystėje	 1960	m. 
dėl	modų484	 ir	 rokerių	 –	 neformalių	 jaunimo	 grupių	 –	 susidūrimų,	 jis	 na-
grinėjo,	 kaip	 padėtį	 nušvietė	 žiniasklaida,	 taip	 pat	 oficialiuosius	 valdžios	
atstovų	 bei	 ekspertų	 pareiškimus,	 kurie	 jaunimo	 „problemas“	 siejo	 su	 vi-
suomenės	 socialinio	 nuosmukio	 požymiais485.	 Šiuo	 atveju	 žiniasklaidos	
informacijos	 pateikimas	 ir	 padėties	 apibūdinimas	 turi	 lemiamą	 įtaką,	 kaip	
gyventojai	 suvokia	 problemą,	 nes	 ji	 yra	 pagrindinis	 informacijos	 šaltinis	
daugeliui	 žmonių.

483 Murji K.	Moral	Panic.	 In:	McLaughlin	E.,	Muncie	 J.	 (eds).	The	Sage	Dictionary	of	
Criminology.	 2nd	 edition.	 London,	 Thousand	Oaks,	 New	Delhi:	 Sage	 Publications,	
2006,	p.	250–251.

484 Modas	(modenizmas	arba	modizmas)	–	jaunimo	gyvenimo	būdas,	susijęs	su	mada	ir	
muzika,	atsiradęs	Londone	XX	a.	šeštojo	dešimtmečio	pabaigoje	ir	pasiekęs	piką	sep-
tintojo	dešimtmečio	pirmoje	pusėje.	Judėjimo	nariai	buvo	vadinami	modernistais	(mo-
dais),	 dauguma	 jų	 gyveno	 Pietų	Anglijoje.	 Vikipedija	 laisvoji	 enciklopedija.	 http://
lt.wikipedia.org/wiki/Modai

485 S. Cohenas	suskirstė	modų	ir	rokerių	„konflikto“	pateikimą	žiniasklaidoje	į	tris	dalis:	
pirma,	žiniasklaida	 rašė	apie	didesnius,	negu	 iš	 tikrųjų	buvo,	smurto	 ir	žalos	mastus	
bei	 dalyvių	 skaičių.	 Įvykiai	 buvo	 iškraipomi	 dar	 sensacingesnėmis	 antraštėmis	 bei	
dramatišku	 įvykių	pateikimo	stiliumi.	Antra,	 žiniasklaida	pateikė	prognozių	dėl	arti-
miausiu	metu	kilsiančių	didesnių	konfliktų	ir	smurto	proveržių.	Trečia,	anot	S. Cohe-
no,	žiniasklaidos	nušviesti	įvykiai	buvo	naudojami	deviacijai	perkoduoti	arba	simbo-
lizuoti.	Toks	simbolizavimas	 lėmė	didesnį	visuomenės	 jautrumą,	 taigi,	 įvykiai,	kurie	
esant	 kitoms	 aplinkybėms	 galėtų	 būti	 suvokiami	 kaip	 pavieniai	 arba	 nesusiję,	 buvo	
susieti	su	tam	tikru	elgesio	modeliu	ir	suprasti	kaip	vienos	pamatinės	socialinės	nega-
lios	požymiai.	Visi	šie	procesai	sukelia	didesnę	socialinę	kontrolę.	S. Cohenas	išskyrė	
tris	šios	kontrolės	kultūros	elementus:	difuziją,	kurios	metu	įvykiai	kitose	vietose	yra	
siejami	su	pirminiu	įvykiu;	eskalavimą,	kurio	metu	raginama	imtis	griežtų	priemonių	
pavojui	pasipriešinti;	inovaciją,	suponuojančią	policijos	bei	teismų	galių	išplėtimą	sie-
kiant	 išspręsti	 problemą.	 Žr.:	Murji K.	Moral	 Panic.	 In:	McLaughlin	 E.,	Muncie	 J.	
(eds).	 The	 Sage	 Dictionary	 of	 Criminology.	 2nd	 edition.	 London,	 Thousand	 Oaks,	
New	Delhi:	Sage	Publications,	2006,	p.	251.
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Išskiriamas	keletas	pagrindinių	moralinės	panikos	elementų:	(1)	kas	nors	
apibūdinamas	kaip	keliantis	grėsmę	„normalioms“	vertybėms	ir	interesams,	
(2)	grėsmė	stereotipine	forma	pateikiama	žiniasklaidoje,	(3)	žiniasklaida	
intensyviai	domisi	tam	tikra	tema	ir	tai	sukelia	visuomenės	susirūpinimą,	
(4)	valdžios	atstovai	arba	nuomonės	formuotojai	reaguoja	į	atsiradusią	grėsmę	
ir	(5)	panika	mažėja	arba	sukelia	socialinius	pokyčius.	Tačiau	taip	pat	egzis-
tuoja	požiūris,	kad	žiniasklaida	bei	valdžios	institucijos,	atsakingos	už	socialinę	
kontrolę,	negali	dirbtinai	sukelti	visuomenės	susirūpinimo	ten,	kur	jo	anksčiau	
nebuvo.	Egzistuoja	tam	tikri	ypatingi	įvykiai,	vadinamieji	katalizatoriai,	kurie	
gali	sukelti	staigius	moralinio	pasipiktinimo	proveržius.486 Stanley Cohenas 
savo	analizėje	reakcijos	į	modus	ir	rokerius	ištakas	bei	tokius	jos	mastus	siejo	
su	XX	a.	septintojo	dešimtmečio	Jungtinės	Karalystės	socialiniu	kontekstu.	
Taigi,	nestabilumas	dėl	socialinių	pokyčių	pokariniu	laikotarpiu,	nauja	jaunimo	
kultūrų	gausa,	laisvė	bei	tradicinių	susivienijimų	formų,	tokių	kaip	darbas	bei	
šeima,	atmetimas	buvo	panaudoti	panikai	kontekstualizuoti.487

Paminėtinas	ir	kitas	moralinės	panikos	modelis,	rodantis,	kad	paniką	gali	
reguliuoti	 ir	 elitas.	 Jis	 atsargiai	 ir	 sąmoningai	 sukuria	 problemą	 ir	 baimes,	
panaudodamas	pagrindines	socialines	institucijas,	įskaitant	žiniasklaidą,	Baž-
nyčią,	teisėsaugos	spaudimą	visuomenės	nuomonei	formuoti.	Elitas,	norėda-
mas	 sukelti	 ir	 išlaikyti	 visuomenės	 moralinį	 pasipiktinimą	 dėl	 tam	 tikros	
deviantų	grupės	keliamos	grėsmės,	siekia	atitraukti	dėmesį	nuo	realių	visuo-
menės	 problemų,	 kurių	 sprendimas	 galėtų	 pakenkti	 elito	 ekonominiams	 ir	
politiniams	interesams.	Tariamai	pavojingų	deviantų	grėsmė	išgalvojama	arba	
perdėtai	 pabrėžiama	visų	pirma	per	 žiniasklaidos	priemones.488

Savo	 ruožtu	grupių	modelyje	 teigiama,	kad	moralinė	panika	–	 tai	nenu-
matytos	 „moralinių	 kampanijų“,	 kurias	 pradeda	 interesų	 grupės,	 norinčios	
atkreipti	 visuomenės	 dėmesį	 į	 tam	 tikrą	 „moralinį	 blogį“,	 padarinys.	 Šiuo	
atveju	„taisyklių	 sudarytojai“	 ir	„moraliniai	antrepreneriai“489	pradeda	kovą	

486 Victor J. S.	Moral	panics	and	the	social	construction	of	deviant	behavior:	a	theory	and	
application	to	the	case	of	ritual	child	abuse,	1998.	http://home.wanadoo.nl/ipce/libra-
ry_two/files/victor_98_text.htm 

487 Murji K. Moral	Panic.	 In:	McLaughlin	E.	and	Muncie	J.	 (eds).	The	Sage	Dictionary	
of	Criminology.	2nd	edition.	London,	Thousand	Oaks,	New	Delhi:	Sage	Publications,	
2006,	p.	251.

488 Ten	pat.
489 Moralinis	 antrepreneris	 yra	 asmuo,	 kuris	 dėl	 humanistinių	 arba	 savanaudiškų	 tikslų	

siekia	paveikti	grupę,	kad	 ji	priimtų	arba	paremtų	 tam	tikrą	normą.	Moralinių	antre-
prenerių	 pavyzdžiai:	 „Pro-life“	 judėjimas,	 lobistai,	 kovojantys	 prieš	 rūkymą	 ir	 pan.	
http://en.wikipedia.org/wiki/Moral_entrepreneur_(sociology) 

dėl	problemos	apibrėžimo.	Šiuolaikiniame	pasaulyje	įvairios	interesų	grupės	
įdeda	daug	pastangų	pristatydamos	savo	nerimą	žiniasklaidoje	taip	siekdamos 
paveikti	viešąją	opiniją.	Dažniausiai	 jos	nuoširdžiai	 tiki,	 kad	 jų	pastangos	
tarnauja	 doroviniams	 tikslams,	 naudingiems	 visai	 visuomenei.	Tačiau	 kartu	
jų	veiksmai	padeda	sustiprinti	pačios	grupės	socialinę	 įtaką,	prestižą,	mate-
rialinę	padėtį	 ir	 ideologinius	 tikslus.490

Moralinę	 paniką	 nusako	 pernelyg	 jautri	 žiniasklaidos,	 policijos	 bei	 vie-
tinės	 bendruomenės	 lyderių	 reakcija	 į	 tam	 tikrų	 socialių	 grupių	deviacinius	
veiksmus,	pavyzdžiui,	 teisės	pažeidimus,	kurie	neretai	netgi	nėra	sunkūs.491 
Savo	 ruožtu	 socialinės	 kontrolės	 agentai,	 įskaitant	 ir	 žiniasklaidą,	 amplifi-
kuoja	deviaciją	 ir	 taip	padidina	visuomenės	 susirūpinimą.	Dažniausiai	 atsa-
kas	 –	 reikalaujama	 griežtesnio	 socialinio	 reguliavimo	 arba	 kontrolės	 bei	
grįžti	 prie	 tradicinių	 vertybių.492	 O	 stiprinama	 kontrolė	 sukelia	 tolesnę	 de-
viantų	 marginalizaciją	 ir	 stigmatizaciją.	 Dėl	 to	 imama	 reikalauti	 tolesnių	
veiksmų,	 t.	 y.	 stiprinti	 policijos	 kontrolę	 ir	 pan.,	 galiausiai	 kuria	 deviacijos	
amplifikacijos spiralę.

Amplifikacijos	terminą	pradėjo	vartoti	Leslie’is Wilkinsas	(1964	m.).	Juo	
jis	 apibūdino	 nenumatytus	moralinės	 panikos	 arba	 socialinės	 politikos,	 su-
kurtos	 užkirsti	 kelią	 arba	 sumažinti	 deviaciją,	 padarinius.	Tradiciškai	 žinia-

490 Moralinės	panikos,	paskatintos	interesų	grupių,	pavyzdys	galėtų	būti	„baltųjų	vergovės“	
baimė,	kuri	buvo	apėmusi	JAV	1907–1917	m.	„Baltųjų	vergovės“	baimė	–	tai	moralinių	
kampanijų	prieš	prostituciją,	inicijuotų	protestantų	fundamentalistų	ir	sufražisčių	judėji-
mų,	rezultatas.	Šios	panikos	metu	žiniasklaida	suaktyvino	visuomenės	dėmesį,	intensy-
viai	publikuodama	istorijas	apie	organizuotus	kriminalinius	susivienijimus,	kurių	nariai	
grobdavo	jaunas	moteris	ir	versdavo	jas	verstis	prostitucija.	Šimtai	nevedusių,	neregis-
truotoje	santuokoje	gyvenančių	jaunų	vyrų,	kaip	ir	neištikimi	mylimieji,	buvo	apkaltin-
ti	įsitraukimu	į	„baltąją	vergovę“;	kai	kurie	jų	buvo	areštuoti	ir	įkalinti.	Žr.	ten	pat.

491 Čia	galima	paminėti	2009	m.	pabaigoje	Lietuvos	žiniasklaidoje	sukeltą	moralinę	pa-
niką	dėl	žiauraus	elgesio	su	šunimis.	Be	abejonės,	žiaurus	elgesys	su	gyvūnais	neto-
leruotinas	ir	yra	vienas	iš	bendro	žiauraus	elgesio	visuomenėje	požymių.	Nors	Lietu-
vos	Respublikos	 baudžiamojo	 kodekso	 310	 str.	 šis	 nusikaltimas	 formaliai	 laikytinas	
„nesunkiu“,	 jo	 ilgalaikiai	padariniai	gali	būti	 labai	sunkūs	–	 ir	pačiam	kaltininkui,	 ir	
gyvūnui,	ir	aplinkiniams.	Bet	galima	atkreipti	dėmesį	į	kitą	aspektą	–	žiauraus	elgesio	
su	gyvūnais	atvejų	realiai	tikrai	nepadaugėjo	žiniasklaidai	sukėlus	moralinę	paniką	dėl	
vieno	įvykio	ir	po	to	dar	kurį	laiką	vis	pateikiant	analogiškų	atvejų	pavyzdžių,	padau-
gėjo	tik	tokių	aprašymų	žiniasklaidoje.	Sukelta	moralinė	panika	subrandino	ir	„visuo-
menės	gelbėtojus“,	šie	pasiūlė	tokiais	atvejais	įprastą	ir	lengviausią	priemonę	–	griež-
tinti	baudžiamąją	atsakomybę,	kuri	realiai	jokios	įtakos	visuomenės	narių	elgesiui	su	
gyvūnais	neturi,	be	to,	taikoma	tik	išskirtinai	retais	atvejais.

492 Pavyzdžiui,	Lietuvoje	žiniasklaidos	sukeltas	„pedofilijos	skandalas“	2009	m.
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sklaidos,	arba	„moralinių	antreprenerių“,	dėmesys	deviacijai	pritraukia	„nau-
jus	 dalyvius“	 ir	 taip	 amplifikuoja	 deviacijos	 mastus	 visuomenėje.	 „Pažen-
klintieji“	 nusprendžia	 reaguoti	 ir	 simboliškai	 įgyvendina	 jiems	 priskiriamą	
žiniasklaidos	apibrėžimą.	Kitaip	tariant,	manoma,	kad	dėl	ypatingo	socialinės	
kontrolės	institucijų	dėmesio	ir	deviantų	pokyčių	identifikuojant	save	labiau	
įsitraukiama	 į	 deviacinius	veiksmus.

Teorinėje	literatūroje	išskiriami	du	amplifikacijos	tipai:	(1)	deviacinio	el-
gesio	amplifikacija	ir	(2)	už	tokį	elgesį	įkalintų	asmenų	skaičiaus	amplifika-
cija.	Deviacijos	amplifikacija	–	tai	procesas,	kai	žiniasklaidos,	policijos,	vi-
suomenės	bei	politikų	reakcija	į	nekonformistinį	elgesį	padeda	ne	kontroliuo-
ti	deviaciją,	o,	priešingai,	turi	atvirkštinį	poveikį	–	skatina	jos	didėjimą.493

Leslie Wilkinsas	 terminą	 „deviacijos	 amplifikacija“	 vartojo	 tyrinėdamas	
visuomenės	 tolerancijos	 /	 netolerancijos	 lygių	 ir	 jų	 įtakos	 stiprinant	 devia-
cinius	tapatumus	santykį.	Savo	empiriniuose	tyrimuose	mokslininkas	atkrei-
pė	dėmesį,	 kaip	visuomenės,	kuriose	 susiformavo	netolerantiškas	požiūris	 į	
deviaciją,	 buvo	 linkusios	 daugiau	 veikų	 priskirti	 prie	 nusikalstamų	 bei	 tai-
kyti	daugiau	formalių	priemonių	 teisės	pažeidėjams.	Tai	savo	ruožtu	paska-
tino	 deviantus	 dar	 labiau	 susvetimėti,	 lėmė	 didesnį	 jų	 daromų	 nusikaltimų	
skaičių	ir	sustiprėjusį	netolerantišką	požiūrį	į	deviantus.	Kuo	labiau	individas	
apibūdinamas	kaip	nutolęs	nuo	kultūrinių	normų,	tuo	labiau	tikėtina,	kad	jis	
pradės	 elgtis	nekonformistiškai.	Taigi,	 visuomenės	 reakcija	 (dažniausiai	 su-
kelta	žiniasklaidos)	gali	sukelti	 tikrąją	amplifikaciją,	pasireiškiančią	padidė-
jusiu	deviacijos	 lygiu	 ir	 susijusią	 su	deviacinių	grupių	 savo	„naujojo“	 soci-
alinio	identiteto	internalizavimu.494	Pačios	žiniasklaidos	atsakas	ir	deviacinio	
elgesio	pateikimas	faktiškai	padeda	jį	apibrėžti,	perteikti	ir	pavaizduoti	kaip	
tam	tikrą	modelį	„autsaideriams“.	Identiški	ir	Stanlio Coheno atliktos	studi-
jos	 rezultatai	 –	 kuo	 dažniau	 tuometinė	 spauda	 rašė	 apie	 modų	 ir	 rokerių	
grupuotes,	 vadindama	 jas	 prieštaringomis,	 tuo	 labiau	 jos	 įsijausdavo	 į	 savo	
naująjį	 vaidmenį	 ir	 didindavo	pažeidimų	 rodiklius.

493 Murji K. Moral	Panic.	 In:	McLaughlin	E.	and	Muncie	J.	 (eds).	The	Sage	Dictionary	
of	Criminology.	2nd	edition.	London,	Thousand	Oaks,	New	Delhi:	Sage	Publications,	
2006,	p.	127.

494 Šiuo	požiūriu	deviacijos	amplifikacijos	koncepcija	yra	panaši	į	etikečių	teoriją,	kurio-
je	pagrindinis	deviacijos	konstravimo	veiksnys	yra	socialinė	reakcija,	o	ne	individua-
lus	 elgesys.	 Deviantas	 arba	 grupė	 deviantų	 yra	 segreguojami	 arba	 izoliuojami,	 t.	 y.	
atitolinami	nuo	konvencinės	visuomenės.	Galiausiai	jie	pradeda	suvokti	save	kaip	dar	
labiau	nukrypusius	nuo	socialinių	normų,	grupuoja	save	su	kitais,	esančiais	panašios	
padėties.	Tai	skatina	dar	didesnę	deviaciją.

Kitą	svarbų	deviacijos	amplifikacijos	aspektą,	paaiškinantį	glaudų	žinias-
klaidos	ir	nusikaltimų	registravimo	ryšį,	savo	knygoje	„Narkotikų	vartotojai“	
(„The	 Drugtakers“,	 1971)	 išskyrė	 kriminologas	 Jockas Youngas	 ir	 pritaikė	
šią	 koncepciją	 savo	 studijoje	 apie	marihuanos	vartotojus	viename	Londono	
rajonų	XX	a.	septintojo	dešimtmečio	pabaigoje.	Remiantis	atliktu	tyrimu	buvo	
pastebėta,	kad	moralinė	panika	dėl	narkotikų	vartojimo	buvo	 tiesiogiai	 susi-
jusi	 su	policijos	 skyrių	kovai	 su	narkotikais	 atsiradimu,	dėl	 to	padaugėjo	 su	
narkotikais	 susijusių	 suėmimų.	 Padidėjęs	 areštų	 skaičius	 rodė	 ne	 tiek	 padi-
dėjusį	 nusikaltimų	 lygį,	 kiek	 didesnį	 policijos	 aktyvumą:	 daugiau	 policijos	
pareigūnų	buvo	įtraukiama	į	teisės	pažeidėjų	paieškas,	o	to	padarinys	–	„dirb-
tinė	nusikaltimų	banga.“495

Moralinės	panikos	dėl	narkomanijos	problemos	Lietuvoje	atvejis	buvo	pa-
teiktas	 tyrimo	Nepilnamečių	 justicija	 Lietuvos	 žiniasklaidoje	 (1998–2000	m.) 
rezultatų	 analizėje.	 Tyrime	 išskiriamas	 2000	m.	 rugpjūčio	 ir	 rugsėjo	 laiko-
tarpis,	 kai	 Lietuvoje	 kilo	 spontaniška	 kampanija	 prieš	 nepilnamečių	 narko-
maniją.	Tuometinės	kriminalinės	 statistikos	duomenimis,	 1999	m.,	 palygin-
ti	 su	 1998	 m.,	 su	 narkotikais	 susijusių	 registruotų	 nusikaltimų	 padaugėjo	
12,3	proc.,	tačiau	2000	m.	birželį,	palyginti	su	analogišku	1999	m.	laikotar-
piu,	 tokių	nusikaltimų	padaugėjo	44,2	proc.	 Įdomu	 tai,	 kad	 į	 šiuos	 rodiklių	
pokyčius	žiniasklaida	nereagavo.	Dėmesys	atkreiptas	 tik	 rugpjūtį,	kai	 į	nar-
komanijos	 skandalą	 pateko	 vieno	Lietuvos	 politiko	 šeimos	 narys.	Kaip	 pa-
rodė	 tyrimas,	 tuo	metu	 populiariausiuose	 Lietuvos	 dienraščiuose	 „Lietuvos	
rytas“	ir	„Respublika“	radikaliai	pasikeitė	straipsnių	skaičius	narkotikų	tema.	
Anksčiau	 šia	 tema	 vidutiniškai	 būdavo	 6	 straipsniai	 per	mėnesį,	 o	 rugpjūtį	

495 Pavyzdžiui,	marihuanos	rūkymas	dėl	žiniasklaidos,	policijos	bei	visuomenės	reakcijos	
įtakos	gali	virsti	didele	socialine	problema.	J. Youngo	tyrimas	atskleidė,	kad	sensacin-
guose	žiniasklaidos	pranešimuose	vartotojai	buvo	vaizduojami	kaip	keliantys	grėsmę	
visuomenės	moralei	bei	saugumui.	1967	m.	toks	stereotipas	sukėlė	visuotinį	pasipik-
tinimą.	Žiniasklaidos	spaudimas	privertė	policiją	imtis	tiesioginių	veiksmų	–	aktyviau	
sekti	 ir	 suimti	 daugiau	 asmenų.	Tai,	 kas	 kadaise	 narkotikų	vartotojams	buvo	 tiesiog	
pomėgis,	tapo	jų	išskirtinumo	simboliu.	Policijos	veiksmai	amplifikavo	narkotikų	var-
tojimo	mastus	 ir	 šio	proceso	simbolinę	reikšmę	patiems	vartotojams.	Be	 to,	kadangi	
narkotinių	medžiagų	vartojimas	buvo	nustumtas	į	pogrindį,	iš	nepelningo	užsiėmimo	
jis	 virto	 organizuotu	 kriminaliniu	 verslu	 ir	 tapo	 dar	 uždaresnis.	 Taigi,	 žiniasklaidos	
sukelta	 socialinė	 reakcija	 amplifikuoja	 deviaciją	 ir	 „mitine“,	 ir	 faktine	 prasme.	 Žr.:	
Murji K. Moral	Panic.	 In:	McLaughlin	E.,	Muncie	 J.	 (eds).	The	Sage	Dictionary	of	
Criminology.	 2nd	 edition.	 London,	 Thousand	Oaks,	 New	Delhi:	 Sage	 Publications,	
2006,	p.	128.
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ir	 rugsėjį	 „Lietuvos	 ryte“	 atitinkamai	 pasirodė	 14	 ir	 17	 straipsnių,	 „Respu-
blikoje“	–	24	 ir	17.	 Į	 tokį	 staigų	 ir	 intensyvų	žiniasklaidos	„susidomėjimą“	
narkomanijos	 tema	pradėjo	 reaguoti	valdžios	atstovai	–	padaugėjo	pareiški-
mų	ir	interviu	šia	tematika,	buvo	skubiai	rengiami	koordinaciniai	posėdžiai,	
konferencijos,	kuriose	aktyviai	buvo	keliama	narkomanijos	problema,	garsiai	
kalbama	 apie	 „didžiulius“	 jos	mastus.	Pažymėtina,	 kad	 į	 vadinamąjį	 devia-
cijos	 amplifikacijos	 mechanizmą	 įsitraukė	 ir	 teisėsauga	 –	 staiga	 padidėjo	
registruotų	nusikaltimų,	susijusių	su	narkotikais,	skaičius:	 liepą	užregistruo-
ti	32,	 rugpjūtį	–	68,	o	 rugsėjį	–	net	92	nusikaltimai.	Be	abejo,	narkomanija	
yra	didelė	socialinė	problema,	kuriai	reikia	viešumo,	tačiau	šis	dėmesys	turi	
būti	 sistemingas,	 analitinis,	 nebūti	 stichinės	„<…> dviejų mėnesių viešųjų 
ryšių kampanijos Seimo rinkimų išvakarėse“ dalimi.496

Žiniasklaidos	ir	moralinės	panikos	apraiškoms	Lietuvoje	iliustruoti	galima	
pateikti	ir	pagrindines	tyrimo,	atlikto	rašant	magistro	baigiamąjį	darbą	„Mo-
ralinės	panikos	konstravimas	Lietuvos	internetinėje	žiniasklaidoje:	narkoma-
nijos	atvejis“,	išvadas497.	Tyrimo	metu	buvo	atlikta	kiekybinė	didžiausio	nau-
jienų	portalo	Lietuvoje	„Delfi.lt“	straipsnių	narkotikų	tematika	turinio	analizė.	
Siekta	 nustatyti,	 kaip	 intensyviai	 domimasi	 šia	 tema	bei	 esminius	 retorikos	
elementus	tiriamuoju	laikotarpiu.	Kartu	buvo	atsižvelgta	ir	į	kitas	„narkotikų	
baimės	ciklo“	sudedamąsias	dalis	–	visuomenės	nuomonę	ir	požiūrį	į	narko-
tikų	problemą,	narkomanijos	plitimo	 ir	žalos	 rodiklius	bei	valdžios	 ir	 teisė-
saugos	atstovų	dėmesio	šiai	tematikai	pokyčius	tiriamuoju	laikotarpiu.	Tyrimo	
laikotarpis	apėmė	penkerius	metus	(2000	01	01–2005	12	31).

Tyrimu	buvo	siekiama	išnagrinėti	žiniasklaidos	 įtaką	konstruojant	mora-
linės	panikos	dėl	narkotikų	problematiką.	Didžiausio	Lietuvos	naujienų	por-
talo	 narkotikų	 diskurso,	 visuomenės,	 valdžios	 atstovų	 bei	 teisėsaugos	 insti-
tucijų	 susidomėjimo	 šia	 problematika	 analizė	 atskleidė,	 kad	 jis	 nebuvo 
proporcingas	 narkotikų	 ir	 psichotropinių	 medžiagų	 vartojimo	 plitimo	 ir	
neigiamų	padarinių	 sveikatai	 rodiklių	 pokyčiams	 tiriamuoju	 laikotarpiu.

Nustatyta,	kad	pernelyg	didelis	dėmesys	narkotikų	tematikai	 internetinė-
se	publikacijose,	dramatiškas	 šios	problemos	pristatymas	sukelia	padidėjusį	
visuomenės	susirūpinimą	šia	socialine	problema.	Tai	lėmė	ne	tik	„iškreiptą“	
padėties	 suvokimą,	 bet	 ir	 atitinkamos	 deviantų	 grupės	 stigmatizavimą,	 taip	
pat	 reikalavimą	griežtinti	 socialinės	kontrolės	 priemones.

496 Dobryninas A.	Virtuali	nusikaltimų	tikrovė.	Vilnius:	Eugrimas,	2001,	p.	99–102.
497 Plačiau	apie	tyrimą	žr.:	Dobrynina M.	Moralinės	panikos	konstravimas	Lietuvos	inter-

netinėje	žiniasklaidoje:	narkomanijos	atvejis.	Magistro	darbas.	Vilnius:	Vilniaus	uni-
versitetas,	Filosofijos	fakultetas,	2007.

Šiuo	atveju	deviacijos	amplifikacijos	spiralę	pratęsė	valdžios	atstovų	ban-
dymai	 tam	 tikrus	pavienius	 įvykius	paversti	nacionaline	problema	–	pareiš-
kimai	 apie	 „epideminį“	 problemos	 pobūdį	 bei	 raginimai	 stoti	 į	 „kovą“	 su	
šalį	 apėmusiu	 „socialiniu	 blogiu“.	 Pabrėžtina,	 kad,	 viena	 vertus,	 Lietuvoje	
suaktyvėjusį	 politikų	 dėmesį	 narkotikams	 galėjo	 lemti	 pačioje	 visuomenėje	
kilęs	 vajus	 dėl	 narkomanijos	 plitimo,	 tad	 ir	 reikalavimas	 sugriežtinti	 socia-
linės	 kontrolės	 priemones.	Antra	 vertus,	 valdžios	 atstovai	 patys	 gali	 regu-
liuoti	moralinę	paniką,	 sąmoningai	 kurdami	problemas	 ir	 baimę.

Taip	pat	pažymėtina,	kad	 tiriamuoju	 laikotarpiu	narkotikų	 tema	populia-
rėdavo	kampanijų	prieš	rinkimus	metu.	Kartu	didelę	įtaką	politiniam	narko-
tikų	diskursui	formuotis	turėjo	integraciniai	procesai.	Tiriamuoju	laikotarpiu	
buvo	plečiamas	narkotikų	kontrolę	vykdančių	valstybinių	institucijų	tinklas,	
didinamosos	šiam	 tikslui	 skiriamos	valstybės	biudžeto	 lėšos,	narkotikų	žalą	
vis	dažniau	aptarinėdavo	valdžios	atstovai,	stiprėjo	teisinis	problemos	regla-
mentavimas,	 o	 kartu	 didėjo	narkomanijos	 rodikliai.

Žiniasklaidos,	 visuomenės,	 politikų	 bei	 teisėsaugos	 institucijų	 reakcija	 į	
narkotikus	 skatino	 griežtesnę	 socialinę	 kontrolę,	 o	 tai	 savo	 ruožtu	 amplifi-
kavo	deviacijos	mastus.	Tačiau	narkomanijos	plitimo	ir	narkotikų	vartojimo	
padarinių	 rodikliai	 rodė	 priešingas	 tendencijas.	 Tyrimo	 metu	 užfiksuotas	
didelis	dėmesys	narkomanijos	problematikai	atitiko	penkis	pagrindinius	mo-
ralinės	 panikos	 kriterijus:	 reakcijos	 neproporcingumą,	 aktyvų	 problemos	
tyrinėjimą,	 priešiškumą	 panikos	 objektams,	 visuotinį	 susitarimą,	 arba	 kon-
sensusą,	 kad	pavojus	 yra	 realus,	 ir	 kintamumą.

Išpūsdama	 kriminalines	 problemas,	 žiniasklaida	 ne	 tik	 iškreipia	 mūsų	
socialinį	žinojimą	apie	kriminalinės	justicijos	problemas,	bet	kartu	šitaip	gali	
paskatinti	 moralinės	 panikos	 dėl	 tam	 tikro	 socialinio	 reiškinio	 atsiradimą.	
Pažymėtina,	kad	tokios	panikos	protrūkių,	būdingų	mūsų	visuomenės	infor-
mavimo	 priemonėms,	 kontekstas	 dažniausiai	 yra	 politinis.	 Jų	 metu	 didėja	
visuomenės	 susvetimėjimas,	 demoralizavimas,	 kyla	 socialinė	 įtampa,	 for-
muojasi	nesaugumo	jausmas,	o	problemoms	spręsti	neretai	pasitelkiami	trum-
paregiški	 sprendimai.

VIII.2.3.	Žiniasklaida	 ir	bendros	nusikalstamų	veikų																								
rodiklių	 tendencijos
Vienas	 pagrindinių	 žiniasklaidos	 priemonių	 demokratinėse	 visuomenėse	

deklaruojamų	uždavinių	–	 informuoti	savo	auditoriją	apie	 tikrąją	socialinių,	
politinių,	 kultūrinių	 bei	 kitokių	 problemų	 padėtį.	 Kriminologinėse	 diskusi-
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jose	keliamas	klausimas,	kaip	kriminalinė	tikrovė	yra	pateikiama	žiniasklai-
dos	 priemonėse?	 Taigi,	 nagrinėjamos	 temos	 kontekste	 svarbu	 atsižvelgti	 į	
tai,	kiek	informavimas	apie	nusikalstamas	veikas	žiniasklaidoje	atitinka	ofi-
cialią	kriminalinę	statistiką	bei	viktimologinių	tyrimų	rezultatus.	Jau	minėto	
1997–2000	m.	atlikto	kriminologinio	kompleksinio	žiniasklaidos,	nusikaltimų	
ir	viešosios	nuomonės	tyrimo	metu	buvo	nagrinėjama,	kaip	Lietuvos	žinias-
klaida	 pateikia	 kriminalinio	 pobūdžio	 informaciją,	 siekdama	 įvertinti	 jos	
poveikį	 formuojant	kriminalinius	 įvaizdžius	visuomenėje	bei	galimus	pada-
rinius	 diegiant	 „<...> demokratinius elementus kriminalinės teisėtvarkos 
politikoje, taip pat atviros ir pilietinės visuomenės suformavimo galimybes 
Lietuvoje“498.

Tyrimo	metu	atlikta	nacionalinės	spaudos	ir	televizijos	pranešimų	krimi-
naline	 tematika	 turinio	 analizė.	 Spaudos	 tyrimas	 apėmė	 1990–1997	m.	 lai-
kotarpį.	Buvo	nagrinėjama,	ar	bendros	nusikaltimų	rodiklių	kaitos	tendenci-
jos	 (registruotų	 nusikaltimų	 skaičius)	 atsispindėjo	 pateikiant	 nusikaltimų	
pokyčius	Lietuvos	 spaudoje.	Atlikus	 šių	 dviejų	 kintamųjų	 koreliacinę	 ana-
lizę	 prieita	 prie	 išvados,	 kad	 nors	 žurnalistų	 bei	 pačios	 nusikaltimų	 statis-
tikos	 pagrindiniai	 informacijos	 šaltiniai	 yra	 policijos	 tarnybos,	 vis	 dėlto	
abejojama	 spaudos	 gebėjimu	 atspindėti	 esmines	 kriminalines	 tendencijas	
visuomenėje.	 Šią	 išvadą	 dar	 labiau	 patvirtino	 atlikta	 spaudos	 publikacijų	
nusikaltimų	tematika	struktūros	analizė.	Atrinkti	straipsniai	buvo	suskirsty-
ti	 į	 12	 grupių,	 atitinkančių	 tuometinę	 Lietuvos	 Respublikos	 baudžiamojo	
kodekso	 nusikaltimų	 klasifikaciją.	 Tokia	 analizė	 leido	 atskleisti	 temines	
žurnalistų	 preferencijas	 pateikiant	 kriminalinio	 pobūdžio	 informaciją,	 kuri	
vėliau	buvo	palyginta	su	oficialiojoje	statistikoje	pateikta	nusikaltimų	struk-
tūra.	Konstatuota,	kad	nusikaltimai	nuosavybei	nagrinėjami	per	mažai,	pa-
lyginti	 su	 šios	 nusikaltimų	 rūšies	 svarba	 remiantis	 kriminalinės	 statistikos	
duomenimis.	 Savo	 ruožtu	 nusikaltimai	 valstybei,	 ūkininkavimo	 tvarkai,	 fi-
nansams	 ir	 ypač	 asmens	gyvybei,	 sveikatai,	 laisvei	 bei	 orumui	 –	 per	 daug	
pabrėžiami.	 Turtiniai	 nusikaltimai	 Lietuvoje	 tiriamuoju	 laikotarpiu	 viduti-
niškai	sudarė	80	proc.	visų	nusikaltimų	rūšių.	Tačiau,	kaip	teigė	Aleksandras 
Dobryninas,	 šie	 skaičiai	 taip	pat	 toli	 gražu	neatspindėjo	 tikrų	 šio	 nusikalti-
mo	mastų	 Lietuvos	 visuomenėje.	 Remiantis	 nacionaliniais	 viktimologiniais	
tyrimais,	atliktais	1992–1997	m.,	apie	vagystės	metu	patirtą	žalą	pranešė	tik	

498 Dobryninas A.	Virtuali	nusikaltimų	tikrovė.	Vilnius:	Eugrimas,	2001,	p.	15.

23	proc.	respondentų,	o	apie	vagystes	įsilaužiant	–	57,5	proc.499	Savo	ruož-
tu	 netgi	 daugiausia	 šia	 problematika	 rašiusiame	 laikraštyje	 šią	 nusikaltimų	
rūšį	 gvildenantys	 straipsniai	 sudarė	ne	daugiau	kaip	30	proc.	 visų	krimina-
linių	publikacijų.

Tiriamuoju	 laikotarpiu	Lietuvos	nacionalinė	spauda	ganėtinai	aktyviai	do-
mėjosi	 kriminalinėmis	 temomis,	 tačiau	 jų	 pateikimas	 neatitiko	 oficialiosios	
kriminalinės	ir	viktimologinės	statistikos	struktūrų.	Todėl	tyrime	daroma	išva-
da,	kad	„spauda greičiau dezinformuoja, o ne informuoja skaitytoją apie kri-
minogeninę situaciją Lietuvoje“500.	Šis	tyrimas	buvo	atliktas	prieš	dešimt	metų,	
tačiau	 atsižvelgiant	 į	 tai,	 kad	 šiuolaikinės	 žiniasklaidos	 „funkcijos“	 labiau	
siejamos	 ne	 tiek	 su	 visuomenės	 informavimu,	 kiek	 su	 tuo,	 kaip	 užimti	 ir	
linksminti	 auditoriją,	 o	 kriminalinė	 informacija	 traktuojama	 pirmiausia	 kaip	
gerai	parduodama	prekė,	beveik	nekyla	abejonių,	kad	šis	nusikaltimų	tikrovės	
iškraipymas	būdingas	Lietuvos	 žiniasklaidai	 ir	 šiuo	metu.	Kartu	 pažymė-
tina	 ir	 kita	 Lietuvos	 visuomenės	 informavimo	 priemonių	 problema	 –	 koky-
biškos	 žiniasklaidos	 trūkumas	 arba,	 tiksliau,	 jos	 nebuvimas.	 Informacijos	
komercializacijos	 procesai	 lemia	 net	 tik	 naujienų	 turinį,	 bet	 ir	 jų	 pateikimo	
pobūdį	 –	 orientuojamasi	 į	 netipinius,	 išskirtinius	 įvykius,	 neretai	 jie	 drama-
tizuojami,	 pateikiami	 stilizuotai.	 Būtent	 dėl	 to	 virtualioje	 nusikaltimų	 tikro-
vėje	pirmauja	 smurtiniai	 arba	kiti	 rezonansiniais	padaromi	nusikaltimai.

Kitas	svarbus	(pagrindinis)	informacijos	šaltinis	apie	nusikaltimus	bei	su	
jais	 susijusias	 problemas	 –	 televizija.	 Išsami	 šios	 žiniasklaidos	 priemonės	
stebėsena	 vyko	 1997	 m.	 lapkričio	 19	 d.–1998	 m.	 kovo	 31	 d.	 ir	 1998	 m.	
spalio	 1	 d.–1998	m.	 lapkričio	 30	 d.	Buvo	 fiksuojamos	 trys	 pagrindinės	 in-
formacijos	 formos	–	 žinios,	 analitinės	programos	 ir	 specialiosios	kriminali-
nės	 laidos.	 Itin	 svarbus	 yra	 žinių	 vaidmuo	pateikiant	 su	 nusikaltimais	 susi-
jusias	 temas,	 nes	 apie	 67	 proc.	 Lietuvos	 gyventojų	 tiriamuoju	 laikotarpiu	
žinias	 žiūrėjo	 kiekvieną	 dieną.501	 Buvo	 pastebėta,	 kad	 didėjo	 kai	 kurių	 ka-
nalų	 vaizdo	 reportažų,	 susijusių	 su	 nusikaltimais,	 dalis	 tarp	 visų	 reportažų,	
kaip	ir	 jų	trukmė	visų	žinių	transliacijose.	Be	to	teigiama,	kad	kaip	ir	spau-
dos	 atveju,	 televizijos	 programose	 pristatyti	 nusikaltimai	 struktūriškai	 pro-
porcingai	neatitiko	oficialios	baudžiamosios	statistikos.	Pavyzdžiui,	reporta-

499 Tai,	žinoma,	nereiškia,	kad	šių	nusikalstamų	veikų	struktūrinė	dalis	yra	dar	didesnė,	
nes	reikėtų	ištirti	ir	kitų	veikų	latentiškumą,	tačiau	parodo,	kad	tokių	veikų	padaroma	
dar	daugiau	nei	pateikia	statistika.

500 Dobryninas A.	Virtuali	nusikaltimų	tikrovė.	Vilnius:	Eugrimas,	2001,	p.	28.
501 Ten	pat,	p.	30.
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žai	apie	smurtą	sudarė	apie	40	proc.	visų	kriminalinių	 reportažų.	Dažniau-
siai	 buvo	 nušviečiami	 nusikaltimai	 asmens	 gyvybei,	 sveikatai,	 laisvei	 bei	
orumui	 –	 bendroje	 kriminalinėje	 statistikoje	 jie	 sudarė	 tik	 4	 proc.	 visų	 re-
gistruotų	 nusikaltimų	 rūšių.502	 Taigi,	 galima	 sakyti,	 kad	 televizijos	 kanalų	
kriminalinių	naujienų	pateikimo	tendencijos	neprieštaravo	išvadoms	dėl	spau-
dos	 informacijos	 apie	 nusikaltimus	 pateikimo	 tendencijų	 –	 kriminalinės	 in-
formacijos	gausėjimo,	patrauklumo	bei	iškraipymo.	Todėl,	pasak	Aleksandro 
Dobrynino,	reikėtų	kalbėti	ne	apie	kriminalinės	padėties	atspindėjimą	žinias-
klaidoje,	 o	 apie	 jos	 specifinę	 transformaciją.	 Kartu	 svarbu	 atsižvelgti	 į	 ži-
niasklaidos	selektyviai	pateikiamas	kriminalines	naujienas,	neretai	 su	smur-
to	 elementais,	 nes,	 kaip	 parodė	 tolesnė	 tyrimo	metu	 atlikta	 viešosios	 nuo-
monės	 apklausa,	mūsų	 visuomenei	 būdingas	 nekritiškas	 tokio	 pobūdžio	 ži-
niasklaidos	pateiktos	 informacijos	vartojimas.	Šis	aspektas	gali	būti	be	galo	
pavojingas,	nes	žiniasklaida	yra	galinga	visuomenės	stereotipus	 (taip	pat	
ir	kriminalinės	problematikos	stereotipus)	kurianti institucija.	Kitaip	tariant,	
turėdama	 galimybių	 platinti	 masinį	 stereotipinį	 žinojimą,	 žiniasklaida	 gali	
formuoti	 visuomenės	nuomonę.503

Pavyzdžiui,	 to	 paties	 tyrimo	metu	 2000	m.	 atliktoje	Lietuvos	 gyventojų	
apklausoje	apie	nepilnamečių	justicijos	problemas	ir	jų	pateikimą	žiniasklai-
doje	daugiausia	 respondentų	 televiziją	nurodė	kaip	svarbiausią	 informacijos	
apie	nepilnamečių	problemas	 šaltinį	 (35,6	proc.);	 antroji	pagal	 svarbą	buvo	
minima	asmeninė	patirtis	 (22,7	proc.),	 o	 tretieji	 –	draugai	 ir	 artimieji	 (14,7	
proc.)	–	buvo	minimi	šiek	 tiek	dažniau	negu	spauda,	kuri	pagal	svarbą	 liko	
ketvirta	(10,5	proc.).504	Kartu	respondentai	gerai	vertino	Lietuvos	žiniasklai-
dos	 pateikiamos	 informacijos	 objektyvumą	 apie	 nepilnamečių	 daromus	 nu-
sikaltimus.

Vieno	 naujausių	 kompleksinių	 nepilnamečių	 justicijos	Lietuvoje	 tyrimų,	
atlikto	 1998–2006	m.505,	 rezultatai	 taip	 pat	 buvo	 įdomūs	 ir	 patvirtino	 aki-
vaizdžią	 žiniasklaidos	 įtaką	 nepilnamečių	 kriminalinės	 justicijos	 problemų	

502 Dobryninas A.	Virtuali	nusikaltimų	tikrovė.	Vilnius:	Eugrimas,	2001,	p.	35.
503 Mathiesen T. The	Eagle	and	the	Sun:	on	panoptical	systems	and	mass	media	 in	mo-

dern	society.	In:	Lowman	J.,	Menzies	R.	J.,	Palys	T.	S.	(eds).	Transcarceration.	Essa-
ys	in	the	Socioogy	of	Social	Control.	Aldershot:	Gower,	1987,	p.	59–60.

504 Ten	pat,	p.	123.
505 Vileikienė E.	Lietuvos	nepilnamečių	justicijos	problemos:	sociologinė	analizė.	Vilnius:	

Jungtinių	Tautų	 vystymo	 programa,	 Nusikalstamumo	 prevencijos	 Lietuvoje	 centras,	
2007.

suvokimui.	 Remiantis	 tyrimo	 duomenimis,	 vienomis	 iš	 svarbiausių	 nepil-
namečių	 problemų	 2005	m.	 gyventojai	 nurodė	 nusikaltimus	 ir	 kitus	 teisės	
pažeidimus,	narkotikus	ir	žalingus	įpročius	(rūkymą	ir	alkoholio	vartojimą).	
Duomenys	 taip	 pat	 rodo,	 kad	nepilnamečių	problemų	 suvokimas	per	 šeše-
rius	 metus	 (2000–2005	 m.)	 beveik	 nepasikeitė:	 nusikaltimai	 ir	 kiti	 teisės	
pažeidimai	 pirmąją	 vietą	 užleido	 narkotikams.	 Pažymėtina,	 kad	 2000	 m.	
trečioji	pagal	svarbą	buvo	nurodyta	nepilnamečių	neužimtumo	problema,	o	
2005	m.	ją	pranoko	žalingi	įpročiai.	Ir	būtent	žiniasklaida	atlieka	vieną	svar-
biausių	 vaidmenų	 kurdama	 nepilnamečio	 devianto	 įvaizdį	 visuomenėje	 –	 ir	
2000	 m.,	 ir	 2005	 m.	 pagrindinis	 gyventojų	 informacijos	 šaltinis	 apie	
nepilnamečių	 problemas	 buvo	 televizija.	 2000	 m.	 antrasis	 pagal	 svarbą	
šaltinis	buvo	asmeninė	patirtis,	o	2005	m.	ją	išstūmė	spauda.	Teigiama,	kad	
žiniasklaida	 tampa	 vis	 svarbesniu	 gyventojų	 informacijos	 šaltiniu	 apie	 ne-
pilnamečių	 problemas	 ir	 atitinkamai	 įgauna	 vis	 daugiau	 galios	 formuojant	
visuomenės	 nuomonę.

Kita	ganėtinai	svarbi	tyrimo	metu	nagrinėta	grupė	–	policijos	pareigūnai.	
Ir	2002,	 ir	2005	m.	pagrindine	nepilnamečių	problema	policijos	pareigūnai	
nurodė	 neužimtumą.	Antrieji	 2002	m.	 buvo	 narkotikai,	 o	 2005	m.	 –	 prob-
lemos	 šeimoje;	 savo	 ruožtu	 trečiąją	pagal	 svarbą	problemą	2002	m.	–	 so-
cialinę	 ir	 ekonominę	 padėtį	 –	 2005	m.	 išstūmė	 nusikaltimai	 ir	 kiti	 teisės	
pažeidimai.	Be	abejo,	policijos	pareigūnų	vertinimai	daugiausia	paremti	jų	
profesine	veikla,	 t.	y.	asmenine	patirtimi,	 tačiau	ganėtinai	svarbus	rodiklis	
tas,	 kad	 2002	 ir	 2005	m.	 antrasis	 ir	 ketvirtasis	 pagal	 svarbą	 informacijos	
šaltinis	pareigūnams	buvo	atitinkamai	televizija	ir	spauda.	Žiniasklaida	gali	
turėti	 įtakos	 ir	 šios	 grupės	 atstovų	 požiūriui	 į	 nepilnamečius.	 Į	 tai	 atsi-
žvelgti	 be	 galo	 svarbu,	 turint	 omenyje	 jos	 gebėjimą	 formuoti	 išankstines	
nuostatas.

Dar	vienas	rodiklis,	į	kurį	buvo	atsižvelgta	atliekant	tyrimą,	–	tai	rizikos	
grupės	 vaikų	 požiūris	 į	 savo	 amžiaus	 grupės	 problemas.	 Jis	 yra	 be	 galo	
svarbus,	turint	omenyje	stigmatizacijos	pavojų	ir	jos	padarinius.	2002	ir	2005	
m.	nusikaltimai	ir	kiti	teisės	pažeidimai,	narkotikai	bei	žalingi	įpročiai	buvo	
nurodyti	 kaip	 trys	 pagrindinės	 nepilnamečių	 problemos.	 Tačiau	 2002	 m.	
pagrindinė	 nepilnamečių	 problema	 buvo	 siejama	 su	 žalingais	 įpročiais,	 o	
2005	m.	 –	 su	 nusikaltimais	 ir	 kitais	 teisės	 pažeidimais.	 Kartu	 pažymėtina,	
kad	 esminis	 informacijos	 šaltinis	 apie	 savo	 socialinės	grupės	problemas	ri-
zikos	grupės	vaikams	buvo	televizija.	Šie	duomenys	leidžia	daryti	prielai-
dą,	 kad	 televizijoje	 įsitvirtina	 nepilnamečių	 teisės	 pažeidėjų	 įvaizdis	 ir	 tai	
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gali	turėti	įtakos	jų	identitetui	formuotis.	O	gyventojų	ir	pareigūnų	požiūriai,	
vertinant	 pagrindines	 nepilnamečių	 nusikaltimų	 priežastis,	 visiškai	 sutapo	 – 
blogas	auklėjimas	šeimoje,	neigiama	kiemo,	gatvės	įtaka	ir	netinkamas	lais-
valaikis.	Rizikos	grupės	vaikų	nuomonė	 šiek	 tiek	 išsiskyrė	–	pirmiausia	 jie	
nurodė	neigiamą	kiemo,	gatvės	 įtaką,	o	po	 jos	–	auklėjimą	šeimoje.	Tačiau	
vieną	iš	įdomesnių	rezultatų	atskleidė	nuteistųjų	nepilnamečių	apklausa.	Kaip	
pagrindinę	 nepilnamečių	 daromų	 nusikaltimų	 priežastį	 jie	 nurodė	 nepilna-
mečio	 asmenines	 savybes.	 Toks	 požiūris	 rodo	 savotišką	 stigmatizaciją,	 pa-
ženklinimą,	kai	asmuo	galiausiai	susitapatina	su	jam	visuomenės	primetama	
etikete.	 Šiai	 susiformuoti,	 remiantis	 aptartais	 tyrimo	 rezultatais,	 nemažai	
įtakos	 turi	 žiniasklaidoje	pateikiama	 informacija.

Čia	taip	pat	vertėtų	prisiminti	jau	minėtą	UAB	„Baltijos	tyrimai“	Polici-
jos	 departamento	 užsakymu	 atliekamą	Lietuvos	 gyventojų	 apklausą	 apie	
policiją.	Tyrimų	duomenimis,	 2004–2010	m.	mažėjo	 gyventojų,	 per	 pasta-
ruosius	 12	mėnesių	 nukentėjusių	 nuo	kokio	 nors	 nusikaltimo	 ar	 kito	 teisės	
pažeidimo,	 nuo	 16	 proc.	 2004	m.	 iki	 9	 proc.	 2010	metais.506	Tačiau	nors 
viktimizacijos	 lygis	krito,	nerimas	dėl	nusikaltimų	bei	 teisės	pažeidimų	
išliko	 ganėtinai	 didelis.	Respondentams	 tyrimo	metu	 buvo	pateiktas	 šešių	
nusikaltimų	bei	 teisės	pažeidimų	sąrašas	(Kelių	eismo	taisyklių	pažeidimas,	
nepilnamečių	nusikalstamumas,	vagystės,	smurtiniai	nusikaltimai,	su	narko-
tikais	 susiję	 nusikaltimai,	 organizuotas	 nusikalstamumas).	Kiekvieną	 iš	 jų	
reikėjo	įvertinti	kaip	keliantį	grėsmę	Lietuvoje	arba	–	ne.	Daugiau	nei	90	proc.	
(2008	m.)	 respondentų	visus	pateiktus	nusikaltimus	priskyrė	prie	keliančių	
grėsmę	Lietuvoje.	Nurodyta,	kad	didžiausią	grėsmę	šalyje	kelia	Kelių	eismo	
taisyklių	pažeidimai	(98	proc.),	nepilnamečių	nusikaltimai	(96	proc.),	vagys-
tės	(96	proc.)	ir	smurtiniai	nusikaltimai	(96	proc.).	Savo	ruožtu,	kriminalinės	
statistikos	duomenimis,	per	2008	m.	6	mėnesius	eismo	įvykių	buvo	mažiau	
19,8	 proc.,	 juose	 žuvusiųjų	 ir	 sužeistųjų	mažiau	 atitinkamai	 36,6	 proc.	 ir					
21,6	proc.	nei	2007	m.	per	 tą	patį	 laikotarpį.	Per	2008	m.	6	mėnesius	užre-
gistruota	 13,7	 proc.	mažiau	 sunkių	 ir	 labai	 sunkių	 nusikaltimų	 bei	 ištirta																			
8,9	proc.	daugiau	 tokių	nusikaltimų	negu	pernai	–	atitinkamai	69,1	proc.	 ir	
60,2	proc.	Be	to,	 reikėtų	pažymėti,	kad	vagystės	2006	m.	sudarė	46,8	proc.	
nusikaltimų	 struktūros,	 o	 2007	m.	 –	 46	proc.	Tačiau	vis	 dėlto	 per	 2008	m.															
6	mėnesius	buvo	užregistruota	11,8	proc.	daugiau	vagysčių	nei	per	2007	m.	

506 Su	šių	tyrimų	rezultatais	galima	susipažinti	internetinėje	svetainėje	http://www.polici-
ja.lt/index.php?id=91.	Žr.	taip pat šio leidinio III.2. ir VIII.1. skyrius.

6	mėnesius	 ir	 ištirta	 2,6	 proc.	mažiau	 šios	 rūšies	 nusikaltimų	–	 atitinkamai	
25,7	proc.	 ir	28,3	proc.	Be	 to,	pavyzdžiui,	2006	m.	nepilnamečių	padarytos	
registruotos	nusikalstamos	veikos	sudarė	14,4	proc.	visų	tais	metais	registruo-
tų	nusikaltimų,	2007	m.	–	15	proc.	(žr.	taip pat šio leidinio skyrių apie nepil-
namečių nusikalstamumą).	Taigi,	nors	šios	amžiaus	grupės	padaryti	nusikal-
timai	 nėra	 vyraujantys	 bendroje	 nusikaltimų	 struktūroje,	 tačiau,	 gyventojų	
nuomone,	šios	asmenų	grupės	nusikaltimai	yra	vieni	labiausiai	keliančių	grės-
mę	mūsų	 šalyje.	Tikslinga	paminėti	 2006	m.	 atlikto	kompleksinio	Lietuvos	
nepilnamečių	 justicijos	 tyrimo	 rezultatus,	 kurie	 atskleidė,	 kad	 pagrindinis	
Lietuvos	gyventojų	informacijos	šaltinis	apie	nepilnamečių	daromus	nusikal-
timus	 ir	 2000	m.,	 ir	 2005	m.	 buvo	 televizija.507	Vadinasi,	 šiam	 žinojimui	
nemažai	 įtakos	 turėjo	 žiniasklaidoje	 (neretai	 sensacingai)	 pateikiama	 infor-
macija	apie	tokio	pobūdžio	daromus	teisės	pažeidimus.

Paminėtini	ir	2007	m.	Lietuvos	Respublikos	vidaus	reikalų	ministerijos	
atlikto	 sociologinio	 tyrimo	 „Viešojo	 saugumo	 įstaigų	 ir	 saugumo	 jausmo	
vertinimas“	 rezultatai:	 svarbiausiomis	 viešojo	 saugumo	problemomis	Lie-
tuvos	gyventojai	bei	policijos	pareigūnai	laiko	nepilnamečių	nusikaltimus,	
turtinius	nusikaltimus	bei	eismo	saugumą.	Taip	pat	pažymėtina,	kad,	kitaip	
nei	 policijos	 pareigūnai,	 antrą	 pagal	 svarbą	 gyventojai	 išskyrė	 smurtinius	
nusikaltimus	 (nužudymus,	 sunkius	 sveikatos	 sutrikdymus,	 išžaginimus).	
Peršasi	 prielaida,	 kad	 tokius	 vertinimus	 paskatino	 žiniasklaidoje	 itin	 pa-
brėžiami	 smurtiniai	 nusikaltimai.	 Vertinant	 gyventojų	 saugumo	 jausmo	
pokyčius	 pažymėtina,	 jog	 2005	m.	nesaugiais	 Lietuvoje	 jautėsi	 69	 proc.,	
o	 2006	m.	 –	 57	 proc.,	 2007	m.	 –	 48	 proc.	 Lietuvos	 gyventojų.	 Teigtina,	
kad	bendram	saugumo	jausmo	šalyje	vertinimui	įtakos	turi	žiniasklaida:	ir	
2005	m.,	 ir	2006	m.	svarbiausiu	informacijos	šaltiniu	apie	viešąjį	saugumą	
Lietuvos	 gyventojai	 nurodė	 televiziją.	 Taip	 manančiųjų,	 nors	 ir	 sumažėjo	
(atitinkamai	 nuo	 63	 proc.	 iki	 50	 proc.),	 vis	 dar	 išlieka	 ganėtinai	 daug.	Be	
to,	 pažymėtina,	 kad	 padaugėjo	 asmenų,	 svarbiausiu	 informacijos	 šaltiniu	
nurodančių	 internetą,	 radiją	 bei	 spaudą.508

507 Vileikienė E.	Lietuvos	nepilnamečių	justicijos	problemos:	sociologinė	analizė.	Vilnius:	
Jungtinių	Tautų	 vystymo	 programa,	 Nusikalstamumo	 prevencijos	 Lietuvoje	 centras,	
2007.

508 Sociologinis	 tyrimas	„Viešojo	saugumo	 įstaigų	 ir	 saugumo	 jausmo	vertinimas“.	Lie-
tuvos	Respublikos	vidaus	reikalų	ministerija,	2007.	http://www.vrm.lt/fileadmin/Pada-
liniu_failai/Viesojo_saugumo_dep/Visuomenes_saugumo_vertinimas_2007.pps 
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Vis	dėlto	nors	 susidomėjimas	žiniasklaidos	 ir	nusikaltimų	bei	kriminali-
nės	 justicijos	 santykiu	 plačiai	 paplitęs	 ir	 didėja,	 Lietuvoje	 išsamių	 tyrimų	
vis	dar	trūksta.	Žiniasklaidos,	nusikaltimų	ir	kriminalinės	justicijos	santykių	
tyrinėjimai	 yra	 tarpdalykiniai.	 Šiuo	 atveju	 tyrimai	 yra	 atliekami	 kriminolo-
gijos,	baudžiamosios	justicijos,	sociologijos,	psichologijos,	psichiatrijos,	po-
litinių	mokslų,	teisės,	viešojo	administravimo,	komunikacijos	ir	žurnalistikos	
srityse.	Nenuostabu,	 kad	 tokia	 daugelio	 dalykų	 sritis	 neturi	 išsamių	 bendrų	
empirinių	 šaltinių.509	 Būtent	 dėl	 to,	 kad	 nėra	 žiniasklaidos	 sisteminių	 tyri-
nėjimų,	 kol	 kas	 negalima	 pateikti	 ir	 įvertinti	 kriminalinės	 informacijos	 pa-
teikimo	žiniasklaidoje,	jos	poveikio	viešajai	nuomonei	bei	socialiniam	žino-
jimui	 pokyčių.	 Todėl	 žiniasklaidos	 ir	 nusikaltimų	 santykį	 dažnai	 bandoma	
atskleisti	 per	 kitus	 netiesiogiai	 žiniasklaidos	 ir	 kriminalinės	 informacijos	
pateikimui	 skirtus	 tyrimus.

VIII.2.4.	Žiniasklaida	 ir	nusikaltimų	aukos
Aptariant	 žiniasklaidos	 įtaką	 deviacijai,	 baudžiamajai	 kontrolei,	 svarbu	

nagrinėti	šį	santykį	viktimologiniu	aspektu.	Teigiama,	kad	nusikaltimų	aukos	
dėl	 įvykių	nušvietimo	 specifikos	 žiniasklaidoje	 (pvz.,	 kai	 atskleidžiama	au-
kos	 tapatybė,	 rodoma	gyvenamoji	 vieta	 ir	 t.	 t.)	 neretai	 patiria	antrinę	 arba	
dar	 kartais	 išskiriamą	 tretinę	 viktimizaciją.510	 Dažnai	 žiniasklaidai	 auka	
tampa	priemone	pakelti	 reitingus,	 t.	 y.	 užsidirbti	 pinigų	 arba,	 kitaip	 tariant,	
preke,	 kurią	 reikia	 parduoti.	 Taip	 atsiranda	 sensacingi	 įvykiai,	 skambios	
antraštės,	šokiruojantys	vaizdai.	Be	 to,	pateikiant	 informaciją	neretai	pačios	
aukos	 kaltinamos	 tapusios	 nusikaltimų	 auka.	 Viena	 vertus,	 dėl	 neigiamo	
žiniasklaidos	 poveikio	 auka	 patiria	 stigmatizaciją,	 kita	 vertus,	 visuomenėje	
„formuojasi beviltiškumo jausmas, kad niekas negali padėti ir nepadės, kad 

509 Surette R., Dubois J.	Media	Coverage	of	organized	Crime:	Impact	on	Public	Opinion?	
Ottawa:	Research	&	Evaluation	Branch	Community,	Contract	and	Aboriginal	Policing	
Services	Directorate	Royal	Canadian	Mounted	Police,	2002,	p.	4–5.	http://www.rcmp-
grc.gc.ca/ccaps-spcca/reports-rapports/media-eng.pdf 

510 Antrine	viktimizacija	vadinama	žala,	kurią	auka	patiria	ėmus	 tirti	 įvykį.	Žiniasklai-
dos	poveikį	galima	laikyti	tretine	viktimizacija	po	antrinės	viktimizacijos,	patiriamos	
susidūrus	su	 teisinėmis	procedūromis,	arba	 ją	 laikyti	antrinės	viktimizacijos	dalimi.	
Žr.:	 Dobryninas A., Gaidys V.	 Ar	 saugi	 Lietuvos	 visuomenė?	 Lietuvos	 gyventojų	
viktimizacijos	 patirtis	 ir	 požiūris	 į	 baudžiamąją	 justiciją	 bei	 visuomenės	 saugumą.	
Vilnius,	2004,	p.	55.

bet kada ir bet kur gali tapti nusikaltimo auka“511.	Taip	kyla	socialinė	įtam-
pa,	nesaugumo	jausmas,	neigiamas	požiūris	ne	 tik	 į	aukas	 („pačios	kaltos“	 /	
„patys	kalti“),	bet	ir	į	kriminalinės	justicijos	sistemą	(jos	nesugebėjimą	spręs-
ti	kilusių	problemų).	Šios	aplinkybės	gali	turėti	netiesioginę	įtaką	ir	esamam	
nusikalstamų	veikų	registravimui.	Nepasitikėdami	teisėsaugos	pareigūnų	dar-
bu,	 apie	kurį	nuomonę	gali	 susidaryti	 iš	 žiniasklaidoje	pateikiamų	krimina-
linių	pranešimų,	nukentėję	nuo	nusikaltimų	asmenys	gali	atsisakyti	pranešti	
apie	 įvykį	 atitinkamoms	 institucijoms.512

Čia	vėl	paminėtini	 tyrimo	„Viešojo	 saugumo	 įstaigų	 ir	 saugumo	 jausmo	
vertinimas“	(2007	m.)	rezultatai.	Tyrimas	atskleidė,	kad	respondentams	gana	
retai	 tekdavo	 tiesiogiai	 susidurti	 su	 viešojo	 saugumo	 institucijomis,	 todėl	
vertindami	 jų	 veiklą	 daugiausia	 rėmėsi	 žiniasklaidos	 (ypač,	 televizijos)	 pa-
teikiama	 informacija.	Ganėtinai	 svarbus	 rodiklis	 taip	pat	 galėtų	būti	 žinias-
klaidos	vaidmuo	formuojant	požiūrį	 į	policijos	darbą.	2004–2010	m.	per	80	
proc.	 Lietuvos	 gyventojų	 nurodė,	 kad	 apie	 Lietuvos	 policijos	 darbą	 infor-
muoja	 komercinės	 televizijos	 stotys,	 daugiau	 nei	 60	 proc.	 –	Lietuvos	 naci-
onalinė	televizija.513	Svarbu	tai,	kad	nuo	žiniasklaidoje	formuojamo	požiūrio	
į	 kriminalinę	 justiciją	 priklauso	 pasitikėjimas	 šiomis	 institucijomis.	Tai	 ati-
tinkamai	 gali	 lemti	 gyventojų	 ketinimus	 prireikus	 kreiptis	 į	 jas.	 Būtent	 ži-
niasklaida	atlieka	esminį	vaidmenį	formuodama	mūsų	pasitikėjimą	krimina-
linės	 justicijos	 institucijomis,	 o	 tai	 atitinkamai	 gali	 lemti	 visuomenės	 reak-
cijas,	 veiksmus	 susidūrus	 su	 tam	 tikru	 teisės	 pažeidimu.

VIII.2.5.	 Išvados
Žiniasklaida,	 viešajame	 diskurse	 pristatoma	 kaip	 pilietinės	 visuomenės	

institucija,	 informuojanti	 visuomenės	 narius	 apie	 svarbius	 politinius,	 socia-
linius,	 ekonominius	 bei	 kultūrinius	 gyvenimo	 aspektus,	 neapsiriboja	 vien	
informacijos	 bei	 žinių	 sklaida.	 Šiais	 laikais	 ji	 yra	 vienas	 svarbiausių	 socia-
lizacijos	 veiksnių,	 užtikrinančių	 normų,	 vertybių	 bei	 požiūrių	 perteikimą	 ir	
leidžiančių	 pažinti	 socialinę	 tikrovę,	 esančią	 už	 mūsų	 kasdienio	 patyrimo	
ribų.	Kaip	socialinė	institucija,	žiniasklaida	atlieka	reguliuojančio	mechaniz-

511 Uscila R.	Nusikaltimų	aukų	socialinė	 ir	 teisinė	apsauga	Lietuvoje:	padėties	vertini-
mas	//	Jurisprudencija,	2004,	t.	59	(51),	p.	10.

512 Ten	pat.
513 Žr.:	 Lietuvos	 gyventojų	 apklausos	 apie	 policiją.	 http://www.policija.lt/index.

php?id=91.
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mo	funkciją	–	nubrėžia	gaires,	pagal	kurias	modeliuojamas	žmogaus	elgesys,	
priverčiantis	 jį	eiti	visuomenės	pageidaujamomis	kryptimis.	Moderniose	vi-
suomenėse	vienu	 iš	 tokių	žiniasklaidos	modeliuojamų	veiksmų	 tampa	reak-
cija	į	deviacinio	elgesio	apraiškas.	Jos	analizė	leidžia	ne	tik	atskleisti	visuo-
menėje	 vyraujančias	 nuostatas	 dėl	 kriminalinių	 problemų,	 bet	 kartu	 padeda	
suvokti	visuomenės	informavimo	priemonėmis	modeliuojamos	reakcijos	po-
būdį.

Nagrinėjant	žiniasklaidos	ir	nusikaltimų	santykį	galima	išskirti	dvi	kryp-
tis,	 t.	y.:	 jos	 įtaką	skatinant	deviacinį	elgesį	 ir	 jos	 įtaką	suvokiant	krimi-
nalinę,	 o	kartu	 ir	 socialinę	 tikrovę.	Pastaroji	 įtaka	gali	 turėti	 svaresnių	pa-
darinių	visuomenės	funkcionavimui	nei	 jos	 tiesioginis	poveikis	deviaciniam	
elgesiui.	Pirmuoju	atveju	mokslininkai	pabrėžia,	kad	žiniasklaidoje	pateikia-
mas	 smurtas	 arba	 agresyvus	 elgesys,	 taip	 pat	 teisės	 pažeidimai	 turi	 reikš-
mingą	 poveikį	 smurtui	 bei	 nusikalstamam	 elgesiui	 realiame	 gyvenime.	 Šie	
teiginiai	daugiausia	pagrįsti	socialinio	išmokimo	teorijos	prielaidomis.	Dau-
gelis	 studijų	 patvirtino,	 kad	ypač	nepilnamečiai	 arba	 tiesiogiai	 imituoja	 tai,	
ką	 jie	 mato	 televizoriaus	 ekrane,	 arba	 perima	 ir	 pritaiko	 stebėtus	 elgesio	
modelius.	Taip	pat	manoma,	kad	kriminalinio	pobūdžio	pranešimai	gali	ska-
tinti	 nusikalstamas	 veikas	 faktiškai	 pateikdami	 jų	 padarymo	 modelius,	 at-
skleisdami	 trūkumus	 ir	 pranašumus,	 tobulinimo	 kryptis	 ir	 kita.	 Svarbu	 pa-
brėžti,	 kad	 bet	 koks	 deviacinis	 elgesys	 –	 tai	 kompleksinis	 reiškinys,	 kurį	
lemia	 daugelis	 veiksnių,	 todėl	 pripažįstama,	 kad	 sunku	 nustatyti	 sąlyginį	
žiniasklaidos	 indėlį	 skatinant	 tokius	 veiksmus.	 Visuomenės	 informavimo	
priemonių	domėjimasis	 kriminalinės	 justicijos	problemomis,	 kaip	 savotišku	
socialinės	tvarkos	rodikliu,	yra	suprantamas,	tačiau	norint	suprasti	visuome-
nės	 ir	 socialinės	 kontrolės	 agentų	 reakciją	 į	 deviacijas,	 didelę	 reikšmę	 turi	
informacijos,	 gaunamos	 apie	 tą	 elgesį,	 prigimtis,	 galinti	 lemti	 visuomenės	
atsaką	 į	 ją.

Siekdamos	pritraukti	kuo	didesnę	auditoriją,	žiniasklaidos	priemonės	lin-
kusios	 pateikti	 išskirtinius,	 emociškai	 jautrius	 įvykius.	 Spauda	 ir	 televizija	
smulkiai	 informuoja	 apie	 smurtinius	 įvykius,	 išsamiai	 aprašomi	 įvairūs	 nu-
sikaltimai,	 jų	padarymo	modeliai	 ir	 pan.	Pažymėtina,	kad	 tokia	 informacija	
dažnai	 sensacingai	 pateikiama	 pirmuose	 laikraščių	 puslapiuose	 arba	 žiūri-
miausiu	laiku.	Nuolatinė	kriminalinės	informacijos,	agresijos	ir	smurto	sklai-
da	 per	 visuomenės	 informavimo	 priemones	 gali	 paskatinti	 šiuos	 veiksmus	
atlikti	realiame	gyvenime	arba	pakeisti	mūsų	suvokimo	sistemą	tokių	veiks-
mų	 atžvilgiu	 (pvz.,	 išugdyti	 nejautrą	 smurtui,	 jo	 aukoms).	 Kita	 vertus,	 pa-
teikdama	 informaciją	 apie	 smurto	 aukas,	 žiniasklaida	 į	 mūsų	 socialinę	 pa-

tirtį	 įtraukia	baimės	ir	nerimo	jausmą,	kuris	ne	tik	gali	paveikti	visuomenės	
gyvenimo	 kokybę,	 bet	 ir	 išugdyti	 savotišką	 pilietinį	 pasyvumą,	 t.	 y.	 visuo-
menės	 narių	 susitaikymą	 su	 esama	 padėtimi	 ir	 baimę	 jai	 pasipriešinti.	 Tai	
savo	ruožtu	gali	 turėti	kitų	padarinių,	pavyzdžiui,	didinti	deviacijos	lygį	bei	
latentinių	 nusikaltimų	 rodiklius.	 Taip	 pat	 pažymėtina,	 kad	 nors	 Lietuvoje	
trūksta	 žiniasklaidoje	 pateikiamos	 kriminalinės	 informacijos	 įtakos	 deviaci-
niam	elgesiui	 tyrimų,	manytina,	 kad	medijų	globalėjimo	 ir	 oligopolijos	 lai-
kotarpiu	 užsienyje	 (ypač	 Europoje)	 atliekamų	 tyrimų	 rezultatus,	 rodančius	
reikšmingą	 žiniasklaidos	 poveikį	 deviacijai,	 galima	 iš	 dalies	 pritaikyti	 ir	
Lietuvai.

Pažymėtina	 ir	 tai,	 kad	 viena	 pagrindinių	 žiniasklaidos	 poveikio	 rizikos	
grupių	 yra	 vaikai,	 jauni	 asmenys.	 Lietuvoje	 atlikti	 tyrimai	 atskleidė	 žinias-
klaidos	įtaką	nepilnamečio	deviaciniam	elgesiui,	pavyzdžiui,	savižudybėms.	
Pabrėžiama,	kad,	palyginti	su	kai	kurių	kitų	Europos	valstybių	spauda,	Lie-
tuvos	 laikraščiai	 labiau	skatina	savižudiškas	nuostatas,	neretai	 teigiamai	pa-
teikdami,	 romantizuodami	 tokias	 elgesio	 apraiškas.

Šie	visuomenės	informavimo	priemonių	tikrovės	kūrimo	ypatumai	atrodo	
ganėtinai	pavojingi	atsižvelgiant	į	tai,	kad	mūsų	valstybėje	žiniasklaida	(ypač,	
televizija)	 ne	 tik	 yra	 pagrindinis	 informacijos	 šaltinis	 apie	 kriminogeninę	
padėtį	 šalyje,	 bet	 ir	 pasitikėjimas	 ja	 yra	 labai	 didelis,	 o	 vienu	metu	 (2003	
m.)	netgi	buvo	didžiausias	Europoje.	Visa	 tai	rodo,	kad	žiniasklaidos	kuria-
ma	 tikrovė	 vertinama	 gana	 nekritiškai,	 taip	 pat	 žiniasklaidos	 galimybę	 for-
muoti	mūsų	kriminalinės	 tikrovės	 suvokimą.

Skirdama	daug	dėmesio	įvairioms	deviacijų	formoms,	žiniasklaida	iškrei-
pia	 tikrovės	 vaizdą.	 Išpūsdama	 kriminalines	 problemas,	 ji	 gali	 paskatinti	 ir	
moralinę	 paniką.	 Tam	 tikri	 moralinės	 panikos	 protrūkiai	 būdingi	 ir	 mūsų	
žiniasklaidai,	 jie	 dažniausiai	 turi	 politinį	 atspalvį.	 Deviantai,	 kilus	 tokioms	
panikoms,	 neretai	 tampa	 savotiškais	 atpirkimo	 ožiais,	 kuriems	 suverčiama	
atsakomybė	dėl	 įvairių	 socialinių	problemų.	Taip	didėja	 visuomenės	 susve-
timėjimas,	 demoralizavimas,	 kyla	 socialinė	 įtampa,	 formuojasi	 nesaugumo	
jausmas	 (dėl	 to	 mažėja	 pasitikėjimas	 ir	 kriminalinės	 justicijos	 sistema),	 o	
problemoms	 spręsti	 neretai	 pasitelkiami	 trumparegiški	 sprendimai.

Atsižvelgiant	 į	 žiniasklaidos	 institucijos	 reikšmę	 šiuolaikinėje	 visuome-
nėje,	 jos	poveikį	mūsų	kriminalinio	žinojimo	kūrimui,	nekyla	abejonių,	kad	
ši	tyrinėjimo	sritis	reikalauja	atskiro	dėmesio	ir	sistemingos	stebėsenos,	kuri	
galėtų	 padėti	 ne	 tik	 veiksmingiau	 diegti	 demokratinius	 elementus	 krimina-
linės	 teisėtvarkos	 politikoje,	 bet	 ir	 skatinti	 bei	 stiprinti	 aktyvios,	 atviros,	
pilietinės	visuomenės	 formavimąsi	Lietuvoje.
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VIII.3.1.	Socialinių	veiksnių	 įtaka	nusikalstamumui
Nusikalstamas	 veikas	 galima	 aiškinti	 kaip	 žmogiškąjį	 elgesį,	 kurį	 lemia	

daugybė	veiksnių:	nuo	 individualių	psichologinių,	 biologinių	 ar	 net	fiziolo-
ginių	 iki	 labiau	socialinių,	 lemiančių	 ištisų	visuomenės	grupių	elgseną.	Nu-
sikalstamo	 elgesio	 veiksnius	 išskiria	 pozityvistinės	 kriminologijos	 teorijos,	
kurių	 yra	 įvairių	 –	 nuo	 pabrėžiančių	 biologinę	 žmogaus	 prigimtį	 (Čezarė 
Lombrozo)	iki	žvelgiančių	į	socialinį	išmokimą	(Edwinas Sutherlandas).	Pir-
moji,	atkreipusi	dėmesį	į	tai,	kaip	socialiniai	veiksniai	lemia	nusikalstamumą,	
buvo	 XIX	 a.	 pabaigoje	 susikūrusi	 sociokultūrinė	 prancūzų	 kriminologijos	
mokykla.	 Jos	 pardininkas	 Emilis Diurkheimas	 teigė,	 kad	 nusikaltimas	 yra	

normalus	normalios	visuomenės	faktas.514	Visuomenių	be	nusikaltimų	nebū-
na,	 todėl	 ir	 aiškinti	 nusikaltimus	 reikia	 kaip	 socialinius	 faktus,	 nulemtus	
socialinių	 veiksnių.	Emilis Diurkheimas	 nusikalstamumo	 dinamiką	mėgino	
aiškinti	 visuomenės	 narių	 socialinės	 kontrolės,	 socialinių	 ryšių	 stiprumu	 ir	
kitais	 socialiniais	 veiksniais.	 Emilio Diurkheimo	 tradiciją	 XXa.	 pradžioje	
tęsė	 ekologinė	Čikagos	mokykla.	Tokie	 autoriai	 kaip	Robertas Parkas,	Ro-
bertas Mertonas	 ir	 kiti,	 stebėdami	 sparčius	 industrializacijos,	 urbanizacijos	
ir	socialinės	diferenciacijos	procesus,	nusikalstamumo	didėjimą	aiškino	kaip	
socialinės	 dezorganizacijos	 problemą,	 sukeltą	 itin	 sparčių	 ekonominių	 bei	
socialinių	 pokyčių	mieste.	 Jie	 pabrėžė	 ir	 susilpnėjusią	 neformalią	 socialinę	
kontrolę	 anonimiškoje	miesto	visuomenėje.515

Kriminologai	ir	šiomis	dienomis,	nagrinėdami	nusikalstamų	veikų	struk-
tūrą	ir	tendencijas	įvairiose	pasaulio	šalyse,	neabejoja,	jog	didelę	įtaką	joms	
turi	 būtent	 socialiniai	 veiksniai.	 XXI	 a.	 postmoderni	 visuomenė	 –	 sparčių	
pokyčių	 visuomenė.	 Galima	 daryti	 prielaidą,	 kad	 šiuo	 metu	 nusikalstamą	
elgesį	kur	kas	labiau	lemia	socialinė	aplinka	nei	individualūs	veiksniai	(nors	
negalima	 menkinti	 ir	 jų).	 Globalizacija,	 besiplečiančios	 pasaulinės	 rinkos,	
aktyvėjanti	 tarptautinė	migracija,	 politiniai	 įvykiai	 ir	 kt.,	 be	 teigiamų	 pase-
kmių,	 gali	 sukelti	 ir	 aibę	 neigiamų.	 Pavyzdžiui,	 įtampa	 ir	 konfliktai,	 kilę	
rasiniu	ar	 tautiniu	pagrindu,	didėjanti	 socialinė	atskirtis	besivystančios	eko-
nomikos	šalyse,	 savanaudiški	nusikaltimai,	plintantys	perteklinės	gerovės	 ir	
didėjančio	vartotojiškumo	visuomenėse,	galiausiai	kintančios	moralinės	ver-
tybės,	 labiau	pabrėžiančios	 individualizmą,	asmeninius	 laimėjimus	nei	ben-
druomeniškumą.	 Tokie	 pokyčiai	 gali	 lemti	 ir	 nusikalstamų	 veikų	 struktūrą	
bei	 jų	 lygį,	 todėl,	 vertinant	 kriminogeninę	 padėtį	 šalyje,	 atsižvelgiama	 ir	 į	
socialinę	 padėtį	 –	 kaip	 vystosi	 ekonomika,	 kiek	 užtikrinama	 visuomenės	
narių	 gerovė,	 koks	 yra	 nedarbo	 lygis	 arba	 aukščiausio	 ir	 žemiausio	 visuo-
menės	 sluoksnio	 pajamų	 diferenciacija	 ir	 pan.	 Žinoma,	 atsižvelgiama	 ir	 į	
įstatymų	pokyčius,	 kriminalizacijos	 ar	 dekriminalizacijos	procesus.

Tiriant,	kokią	 įtaką	socialiniai	veiksniai	 turi	nusikalstamam	elgesiui,	ne-
išvengiamai	susiduriama	su	viena	iš	pagrindinių	problemų:	nusikaltimai	pa-
daromi	ne	laboratorinėje,	o	realioje	socialinėje	aplinkoje,	todėl	keblu	pama-
tuoti,	 kiek	 nusikaltimą	 lėmė	 vienas	 ar	 kitas	 socialinis	 veiksnys.	 Žmogaus	

514 Lilly R. C., Ball F. R.	 Criminological	Theory:	Context	 and	Consequences.	 London:	
Sage,	1995,	p.	76.

515 Vileikienė E.	Deviacijų	teorijų	istorija.	Knygoje:	Aleknevičienė	J.	(sudarytoja).	Socia-
linės	deviacijų	problemos.	Vilnius:	Eugrimas,	2007,	p.	19.
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gyvenimą,	 elgesį,	 pasirinkimus	 veikia	 aibė	 veiksnių:	 gyvenimiška	 patirtis,	
vertybinės	nuostatos,	socialinis	sluoksnis,	užimtumo	statusas	ir	daugelis	kitų.	
Be	 to,	 jeigu	 būtų	 remiamasi	 klasikinės	 kriminologijos	 mokyklos	 prielaida	
(Čezarė Bekarija),	 jog	 žmogus	 turi	 laisvą	 valią	 ir	 gali	 sąmoningai	 priimti	
sprendimus,	kad	 ir	kokios	susiklostytų	aplinkybės,	 taptų	beveik	neįmanoma	
numatyti,	 kaip	 tokiomis	 pačiomis	 aplinkybėmis	 pasielgs	 taip	 pat	 socialiai	
apibūdinami	 asmenys.	 Nagrinėti	 socialinių	 veiksnių	 įtaką	 nusikalstamumui	
įmanoma	 tada,	kai	 tyrėjai	apibendrina	daugybę	duomenų.	Tai	 leidžia	nusta-
tyti	 dėsningumus	 ir	 statistinius	 ryšius	 (pvz.,	 stiprių	 alkoholinių	gėrimų	var-
tojimą	 sieti	 su	 smurtiniais	 nusikaltimais,	 laisvalaikio	 praleidimo	 būdą	 –	 su	
tikimybe	 tapti	 nusikaltimo	auka	 ir	 pan.).

Tyrėjai,	nagrinėjantys	 tokio	pobūdžio	priklausomybes,	mėgina	paaiškinti	
registruoto	nusikalstamumo	ar	 viktimizacijos	 lygį	 šalyje.	 Jie	 paprastai	 tiria,	
kokią	 reikšmę	 turi	 arba	 kiek	 stipriai	 konkrečioje	 visuomenėje	 veikia	 trijų	
tipų	veiksniai:	(a)	individuali	motyvacija	padaryti	nusikaltimą;	(b)	patrauklūs	
nusikalstamų	 veiksmų	 „taikiniai“;	 (c)	 palankios	 aplinkybės	 nusikaltimams.	
Kiekvieną	 iš	 šių	 veiksnių	 suformuoja	 susiklosčiusios	 socialinės	 sąlygos.	
Aukštesnis	 viktimizacijos	 ar	 (ir)	 registruoto	 nusikalstamumo	 lygis	 tikėtinas	
tose	 šalyse,	 kur	yra	daugiau	 asmenų,	motyvuotų	padaryti	 nusikaltimą,	 dau-
giau	palankių	 sąlygų	nusikalsti	 ir	 daugiau	galimų	 „taikinių“	daryti	 nusikal-
timus.	Paprastai	nusikalstamo	elgesio	socialinio	sąlygotumo	tyrimuose	išski-
riami	 šie	 veiksniai	 ir	 rodikliai:	 bendrojo	 vidaus	 produkto	 (BVP)	 dalis,	 ten-
kanti	vienam	šalies	gyventojui,	urbanizacijos	lygis,	didžiausias	ir	mažiausias	
pajamas	gaunančių	 asmenų	 skirtumas.

Tarptautinių	tyrimų	(Lawrence’as Cohenas, Marcusas Felsonas,	1979	m.;	
Terance’as Miethe’as, Robertas Meieris,	1994	m.)	duomenimis,	pajamų	ne-
lygybė	 šalyje	 teigiamai	 koreliuoja	 su	 viktimizacijos	 lygiu.	 Tai	 reiškia,	 kad	
kuo	didesnis	daugiausia	ir	mažiausiai	uždirbančių	grupių	pajamų	skirtumas,	
tuo	 didesnis	 nusikalstamų	 veikų	 lygis	 šalyje.	 Šį	 teiginį	 paaiškina	 Roberto 
Mertono	sukurta	„įtampos	teorija“516,	 teigianti,	kad	nusikaltimą	lemia	nepa-
sitenkinimas	 savo	 padėtimi,	 pyktis	 ir	 apmaudas	 dėl	 aiškios	 socialinės	 dife-
renciacijos,	kai	iš	žemiausio	sluoksnio	atstovų	atimamos	bet	kokios	galimy-
bės	 teisėtomis	priemonėmis	pasiekti	 kultūriškai	 pabrėžiamus	 tikslus.	Be	 to,	
tyrimų	metu	buvo	patvirtinta	Eduardo Kicko	 ir	Gary La Free	hipotezė,	kad	
žmogžudysčių	 ir	 smurtinių	 nusikaltimų	 skaičius	 yra	 atvirkščiai	 susijęs	 su	

516 Vileikienė E.	Deviacijų	teorijų	istorija.	Knygoje:	Aleknevičienė	J.	(sudarytoja).	Socia-
linės	deviacijų	problemos.	Vilnius:	Eugrimas,	2007,	p.	24.

BVP	 dalimi,	 tenkančia	 vienam	 šalies	 gyventojui.	 Kitaip	 tariant,	 kuo	 šalis	
turtingesnė	 ir	 kuo	 joje	 labiau	 užtikrinama	kiekvieno	 žmogaus	 socialinė	 ge-
rovė,	 tuo	 joje	mažiau	 žmogžudysčių	 ir	 atvirkščiai.	Viktimizacijos	 lygis	 sie-
jamas	 ir	 su	 urbanizacija	 –	 daroma	 prielaida,	 kad	 dideliuose	miestuose,	 kur	
ypač	silpni	socialiniai	ryšiai	ir	visuomenė	yra	individualistiškesnė,	nusikals-
tamumo	lygis	didesnis.	Tačiau	yra	ir	išimčių.	Pavyzdžiui,	tokioje	urbanizuo-
toje	 šalyje	 kaip	 Japonija	 viktimizacijos	 lygis	 kur	 kas	 mažesnis,	 joje	 daug	
mažiau	 nemirtinos	 prievartos	 atvejų	 bei	 vagysčių,	 nei	 galima	 būtų	 progno-
zuoti.517	Apskritai,	 negalima	 teigti,	 jog	 egzistuoja	universalūs	paaiškinimai,	
koks	 iš	 tiesų	 yra	 socialinių	 veiksnių	 ir	 nusikalstamų	 veikų	 ryšys.	 Vienų	
tyrėjų	 atradimus	gali	 paneigti	 kitų	gauti	 rezultatai.	Skirtingus	 rezultatus,	 be	
abejo,	gali	 lemti	skirtingi	 tyrimų	metodai,	skirtingi	duomenų	šaltiniai	 (pvz.,	
vieni	 tyrėjai	 labiau	 remiasi	 statistikos	 duomenimis,	 kiti	 –	 viktimologinių	
tyrimų	 rezultatais,	 treti	 apima	 abu	 šaltinius).

VIII.3.2.	Socialinių	veiksnių	 įtaka	nusikalstamoms	veikoms:	 	
Europos	 šalių	atvejis
1998	m. Janas van Dijkas	 ir	 kolegos	 ėmėsi	 atlikti	 tyrimą518,	 norėdami	

patikrinti	 anksčiau	atliktų	 tyrimų	 iškeltas	hipotezes	 apie	 socialinių	veiksnių	
įtaką	 nusikalstamoms	 veikoms.	 Tyrimo	 pagrindą	 sudarė	 duomenys	 iš	 40	
valstybių	–	Vakarų,	Vidurio	ir	Rytų	Europos	šalių,	taip	pat	JAV	ir	Kanados.	
Remtasi	 įvairiausių	 šaltinių	 nusikaltimų	 statistika,	 o	 prie	 jos	 pridėti	 ir	 vik-
timologinių	 tyrimų	 duomenys.	 Be	 nusikalstamų	 veikų	 rodiklių	 buvo	 nagri-
nėjami	 ir	 kiti	 socialiniai	 rodikliai.

Pagrindinis	tyrimo	tikslas	buvo	ne	aprašomasis	(aprašyti	nusikalstamumo	
struktūrą	 ar	 užčiuopti	 tendencijas),	 o	 aiškinamasis	 –	 paaiškinti,	 kokie	 soci-
aliniai	 veiksniai	 ir	 kaip	 lemia	 nusikalstamą	 elgesį.	 Tyrimo	 metu	 naudota	
koreliacinė	 ir	 faktorinė	analizės	 leido	nustatyti	socialinių	veiksnių	 ir	atskirų	
nusikaltimų	 rūšių	 priklausomybę.	 Tyrimo	 autoriai	 rėmėsi	 teorine	 prielaida,	
kad	 nusikaltimus	 lemia	 jau	minėtieji	 trys	 pagrindiniai	 veiksniai:	 (a)	 indivi-
duali	motyvacija	padaryti	nusikaltimą;	(b)	socialinės	kontrolės	mechanizmas	
ir	 jo	 veikimo	 stiprumas;	 (c)	 palankios	 sąlygos	 padaryti	 nusikaltimą	 ir	 pa-
trauklūs	 nusikalstamos	veiklos	 „taikiniai“.

517 Van Dijk J., van Kesteren J., Smit P.	Criminal	Victimisation	in	International	Perspec-
tive:	Key	findings	from	the	2004–2005	ICVS	and	EU	ICS.	2007.

518 Van Dijk J. Determinants	of	Crime.	Helsinki:	European	Institute	for	Crime	Preventon	
and	Control	affiliated	with	the	United	Nations,	1998,	p.	32–53.
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Janas van Dijkas	 ir	 jo	 kolegos,	 aiškindami	 nusikalstamą	 elgesį,	 vartojo	
mikroekonomikos	sąvokas	ir	kriminogeninę	padėtį	šalyje	pavadino	naciona-
line nusikaltimų rinka.	Kaip	pasiūlos	ir	paklausos	kreivių	susikirtimas	lemia	
rinkos	 kainą,	 taip	 ir	 nusikaltimų	 paklausa	 bei	 pasiūla	 lemia	 nusikalstamų	
veikų	 lygį	 šalyje.

Kalbėdami	apie	nusikaltimų paklausą,	 tyrimo	autoriai	turi	galvoje	moty-
vacinius	 veiksnius:	 visuomenės	 narių	 dalį,	 motyvuotą	 padaryti	 nusikaltimą	
arba	nusikalstamo	elgesio	paklausą	(naudingumą)	konkrečioje	visuomenėje.	
Kuo	 šalyje	 daugiau	 asmenų,	 motyvuotų	 nusikalsti,	 tuo	 labiau	 nusikaltimų	
rinką	 lemia	paklausos	 veiksnys.	Nusikaltimų pasiūlą	 sudaro	 susiklosčiusios	
palankios	 sąlygos	 padaryti	 nusikaltimus	 bei	 patys	 nusikaltimo	 objektai	 –	
„patrauklūs	 taikiniai“.	 Kai	 nusikaltimų	 rinkai	 didesnę	 įtaką	 daro	 pasiūlos	
veiksnys,	 reiškia,	 kad	 nusikaltimai	 valstybėse	 padaromi	 ne	 dėl	 to,	 kad	 yra	
daugiau	 motyvuotų	 nusikalsti	 asmenų,	 bet	 greičiau	 dėl	 to,	 kad	 atsiranda	
daugiau	palankių	 sąlygų,	 aplinkybių	 ar	 nusikaltimų	„taikinių“.

Kalbant	 apie	motyvaciją	 nusikalsti	 turimi	 galvoje	 atvejai,	 kai	 neteisėtas	
elgesys	pasidaro	kur	kas	naudingesnis	nei	konformistinis.	Pavyzdžiui,	skur-
džiose	valstybėse,	kur	žemiausias	socialinis	sluoksnis	neturi	galimybių	savo	
poreikių	patenkinti	legaliais	būdais,	nusikalstama	veikla	tampa	kur	kas	labiau	
patraukli	ir	naudinga	nei	teisėtas	elgesys.	Tačiau	motyvaciniai	veiksniai	aki-
vaizdūs	 ne	 tiek	 skurdžiose	 valstybėse,	 kiek	 tose,	 kur	 egzistuoja	 dideli	 di-
džiausias	 ir	mažiausias	pajamas	gaunančių	visuomenės	sluoksnių	skirtumai.	
Socialinė	nelygybė,	 o	 ne	pats	 skurdas	 sukelia	 pyktį	 ir	 apmaudą.	Moty-
vaciją	 galima	 suvokti	 ir	 kaip	 instrumentinį	 elgesį	 (pasirenkamas	 elgesys,	
kuris	 atneša	 daugiau	 naudos,	 pvz.,	 materialinės),	 ir	 kaip	 ekspresyvų	 (nusi-
kaltimas	 iš	 desperacijos	 dėl	 neteisybės	 jausmo	 ir	 padėties	 be	 išeities).

Minint	palankias	sąlygas	ar	patrauklius	taikinius	turimos	galvoje	šalys,	
kuriose	dėl	aukšto	gyvenimo	lygio	ir	daugmaž	užtikrinto	mažiausias	pajamas	
gaunančių	asmenų	socialinio	saugumo	motyvaciniai	veiksniai	palyginti	turi	
mažą	įtaką	nusikalstamumui.	Priešingai,	socialinė	gerovė	ir	aukštas	gyvenimo	
lygis	susijęs	su	disponuojama	nuosavybe	(automobiliais,	motoroleriais,	bran-
giais	daiktais	ir	pan.),	kuri	ir	tampa	patraukliu	taikiniu	nusikalstamai	moty-
vuotiems	asmenims.	Jeigu	tokioje	visuomenėje	susilpnėja	neformali	socialinė	
kontrolė	(trūkinėja	bendruomeniniai	ryšiai)	ir	nenusistovi	praktika	investuoti	
į	savo	saugumą,	susidaro	palankios	sąlygos	nusikaltimams	nuosavybei	(va-
gystėms,	 įsilaužimams,	apiplėšimams	 ir	pan.)	plisti.	Tokiose	visuomenėse	
nusikaltimai	greičiau	išprovokuojami,	nei	tampa	išgyvenimo	būtinybe.

Socialinės	 (ekonominės)	 gerovės	 įtaka	 nusikalstamumui	 negali	 būti	 su-
prantama	vienareikšmiškai.	Jeigu	socialinė	gerovė	ir	aukštas	gyvenimo	lygis	
garantuojamas	 tik	nedidelei	visuomenės	daliai,	o	nedarbas,	 skurdas	 ir	neto-
lygus	ekonominių	 išteklių	paskirstymas	egzistuoja	 lygia	greta,	motyvaciniai	
veiksniai	 suaktyvinami.	 Tai	 būdinga	 neišsivysčiusioms	 ar	 besivystančioms	
šalims.	Ankstesni	 tyrimai519	parodė,	 jog	 tokiose	šalyse	rizikos	grupę	sudaro	
jauno	 amžiaus	 vyrai,	 neturintys	 darbo	 arba	 nepatenkinti	 savo	 pajamomis.	
Pastebėta	ir	tai,	jog	sunkūs	(dažniausiai	smurtiniai)	nusikaltimai	gana	tiksliai	
atspindi	nepasitenkinimo	pajamomis	lygį	visuomenėje.	Kitaip	tariant,	teigia-
ma,	jog	smurtiniai	nusikaltimai	–	tai	ekspresyvi	nepasitenkinimo	esamo-
mis	gyvenimo	 sąlygomis	 išraiška.

Priešingai,	motyvuotų	nusikaltimų	sumažėja,	kai	patenkinamas	gyvenimo	
lygis	užtikrinamas	daugmaž	visoms	 socialinėms	grupėms,	o	 skurdo	proble-
ma	sprendžiama	socialinėmis	garantijomis.	Tuomet	nelieka	akstino	nusikals-
ti.	Vietoj	motyvuotų	padaugėja	oportunistinių	nusikaltimų520:	sunkius	smur-
tinius	 nusikaltimus	keičia	 nusikaltimai	 nuosavybei.

Socialinė	gerovė	gali	 ir	 paskatinti,	 ir	 užkirsti	 kelią	 atskiroms	nusikaltimų	
rūšims.	 Tačiau	 interakcionistinės	 tradicijos	 atstovai	 teigia,	 kad	 socialinės	
gerovės	 ir	 nusikaltimo	 ryšio	 negalima	 suvokti	 kaip	 tiesioginio.	Tarp	 nepri-
klausomojo	 kintamojo	 „pragyvenimo	 lygis“	 ir	 priklausomo	 kintamojo	 „nu-
sikaltimas“	gali	 įsiterpti	daug	papildomų	veiksnių,	kurie	gali	 iškreipti	 tiesio-
ginę	priklausomybę.	Pavyzdžiui,	 aukšto	gyvenimo	 lygio	visuomenėje,	 jeigu	
gyventojai	 pradeda	naudoti	 apsaugos	nuo	nusikaltimų	priemones	 (signaliza-
cijos,	 stebėjimo	 kameros	 ir	 pan.),	 gali	 būti	 labai	 sumažintas	 oportunistinių	
nusikaltimų	 skaičius	 (t.	 y.	 nors	 gyventojai	 ir	 turi	 automobilius,	 brangius	
daiktus,	 jie	 tampa	neprieinami	dėl	 įrengtos	 signalizacijos).

Be	socialinės	gerovės	ir	gyvenimo	lygio,	išskiriamas	urbanizacijos	veiks-
nys,	 kaip	 galintis	 lemti	 nusikaltimų	 lygį	 šalyje.	Aukšto	 urbanizacijos	 lygio	
valstybėse	 aukštas	 nusikalstamumo	 lygis	 aiškinamas	 tuo,	 kad	 mieste,	 dėl	
didelės	 diferenciacijos,	 anonimiškumo	 ir	 silpnų	 socialinių	 ryšių,	 susilpnėja	
ir	 neformali	 socialinė	kontrolė.

519 Van Dijk J. Determinants	of	Crime.	Helsinki:	European	Institute	for	Crime	Preventon	
and	Control	affiliated	with	the	United	Nations,	1998,	p.	35.

520 Oportunistiniai	nusikaltimai	–	tai	nusikaltimai,	padaromi	tik	susiklosčius	palankioms	
sąlygoms.	Tai	dažniausiai	nesunkūs	nesmurtiniai	nusikaltimai	nuosavybei.
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VIII.3.3. Nusikaltimus lemiantys veiksniai
XX	a.	amerikiečių	sociologas	Robertas Mertonas	teigė,	kad	sunkius	(daž-

niausiai	–	smurtinius)	nusikaltimus	lemia	ekonominė	ir	(arba)	socialinė	de-
privacija	ar	socialinė	nelygybė	(įtampos	teorija).	Šią	jo	hipotezę	patvirtino	
viktimologiniai	 tyrimai.521	Sunkių	nusikaltimų	dalis	bendroje	nusikaltimų	
struktūroje	paprastai	didesnė	tose	šalyse,	kur	BVP,	tenkantis	vienam	gyven-
tojui,	yra	mažas	ir	didelė	dalis	jaunų	žmonių	(dažniausiai	vyrų)	nepatenkinti	
savo	pajamomis	arba	yra	bedarbiai.	Be	to,	daugiafaktorė	analizė	atskleidė,	
jog	nusikaltimų	lygį	geriausia	prognozuoti	remiantis	jaunų	vyrų,	nepatenkin-
tų	savo	pajamomis,	dalimi.	T.	y.	kuo	daugiau	visuomenėje	nepatenkintų	savo	
padėtimi	vyrų	(nuo	16	iki	29	m.),	tuo	didesnė	sunkių	nusikaltimų	tikimybė.	
Taip	pat	pažymėtina,	kad,	be	socialinės	ir	ekonominės	deprivacijos,	svarbu,	
kad	tokiai	grupei	asmenų	nusikaltimas	atrodytų	kaip	ekonomiškai	arba	psi-
chologiškai	naudingas.	Teigta,	jog	įtakos	turi	ir	kultūrinės	tradicijos.	Tyrimų	
autoriai522	nurodė	valstybes,	kur	ištisos	socialinės	grupės	nuolatos	patiria	įtam-
pą	–	kultūroje	pabrėžiamų	tikslų	ir	realių	galimybių	neatitikimą,	todėl	jose	
tradiciškai	didžiąją	nusikaltimų	dalį	padaro	būtent	šios	socialinės	grupės.	Iš-
skirtos	tokios	valstybės	kaip	Gruzija,	Kirgizija,	Rusijos	federacija,	taip	pat	ir	
Lietuva.	Be	 to,	pridurta,	 jog	alkoholio	vartojimas	 taip	pat	skatina	sunkius	
nusikaltimus	 ir	smurtą	arba	sudaro	 jiems	palankesnes	sąlygas.	Čia	galima	
paminėti,	jog	Lietuva	2010	m.	iš	62	pasaulio	valstybių	buvo	devinta	pagal	
nužudymų	lygį	(10,2	nužudymų	100	000	gyventojų).	Iš	Europos	valstybių	ją	
lenkė	tik	Latvija	(10,3),	Estija	(10,7)	ir	Rusija	(20,2).	Pirmoji	sąraše	buvo	
Kolumbija	–	61,8,	o	paskutinė	Kataras	–	0,1.523

Kita	 teorija,	galinti	paaiškinti	atskiras	nusikalstamas	veikas,	yra	galimy-
bių	 teorija.	 Remiantis	 ja	 nusikaltimų	 lygį	 lemia	 tai,	 kiek	 šalyje	 yra	 realių	
galimybių	daryti	nusikaltimus	ir	kiek	stipri	yra	socialinė	kontrolė.	Pagal	šią	
teoriją	nusikaltimus	lemia	tokie	veiksniai	kaip:	gyventojų	turima	nuosavybė	
(kuo	 daugiau	 turima	 automobilių,	 brangios	 technikos	 ir	 pan.,	 tuo	 daugiau	
masalo	potencialiems	nusikaltėliams),	gyventojų	rekreaciniai	įpročiai	(namai,	
jeigu	dažnai	 išeinama	iš	 jų,	 tampa	įsilaužimų	taikiniu),	moterų	dalyvavimas	

521 Van Dijk J.	Determinants	of	Crime.	Helsinki:	European	Institute	for	Crime	Preventon	
and	Control	affiliated	with	the	United	Nations,	1998,	p.	36.

522 Ten	pat,	p.	36.
523 Žr.	Nation	Master.	 Crime	 Statistics.	Murders	 (per	 capita)	 (most	 recent)	 by	 country.	

http://www.nationmaster.com/graph/cri_mur_percap-crime-murders-per-capita	 (žiūrė-
ta	2010	10	25).

darbo	 rinkoje	 (tai	 susiję	 su	moterų	 išėjimu	 iš	 namų	 ir	 jų	 palikimu	 be	 prie-
žiūros),	 namų	 ūkio	 sandara	 (kiek	 žmonių	 gyvena	 vieni),	 būsto	 rūšis	 (butas	
ar	 nuosavas	 namas).	 Pateikus	 visus	 šiuos	 kriterijus	 apimantį	 vieną	 bendrą	
kriterijų,	rodantį	galimybę	daryti	oportunistinius	nusikaltimus,	paaiškėjo,	jog	
oportunistiniams	nusikaltėliams	geriausios	sąlygos	yra	Norvegijoje,	Vokieti-
joje,	Švedijoje	 ir	Nyderlanduose.	Šiose	 šalyse	ne	 tik	yra	didžiausia	oportu-
nistinių	nusikaltimų	pasiūla,	 bet	 jų	 ir	 padaroma	daugiau.

VIII.3.4.	Kriminogeninių	 ir	 socialinių	 indikatorių	 sąsajos
Remiantis	 anksčiau	 iškeltomis	 prielaidomis	 ir	 hipotezėmis,	 tyrimo	metu	

buvo	atlikta	koreliacinė	ir	faktorinė	duomenų	analizė.	Nustatyta	(žr.	44 len-
telę),	kad	egzistuoja	stiprus	neigiamas	socialinės	(ekonominės)	gerovės	lygio	
ir	 įtampos	 (nepasitenkinimo	 jausmo	 esama	 padėtimi)	 jaunų	 vyrų	 grupėje	
ryšys.	Tai	 reiškia,	 jog	kuo	mažesnės	 jaunų	vyrų	pajamos,	 tuo	 labiau	 jie	
jaučia	 įtampą	 ir	 nepasitenkinimą	 esama	 padėtimi	 ir	 tuo	 labiau	 didėja	
nusikalstamo	 elgesio	 tikimybė.	 Stiprių	 alkoholinių	 gėrimų	 vartojimas	 taip	
pat	 neigiamai	 susijęs	 su	 socialinės	 gerovės	 lygiu.	 Daugiausia	 stiprių	 alko-
holinių	 gėrimų	 vartojama	 šalyse,	 kuriose	 ekonominė	 pažanga	 menkiausia	
(Rytų	 Europoje).	 Tai	 aiškinama	 tuo,	 jog	 intensyvus	 alkoholio	 vartojimas	 –	
įtampos	ir	socialinės	deprivacijos	padarinys.	Aukštas	gyvenimo	lygis	teigia-
mai	koreliuoja	su	 išėjimu	 iš	namų	praleisti	 laisvalaikį,	moterų	 išsilavinimu,	
turimu	 automobilio,	 skyrybų	 skaičiumi,	 namų	 nuosavybe	 ir	 naudojamomis	
apsaugos	nuo	nusikaltimų	priemonėmis.

Tyrimo	duomenimis,	motyvaciniai	 nusikaltimų	veiksniai	 daugiau	vyrau-
ja	 Rytų	 ir	 Vidurio	 Europos	 valstybėse,	 o	 išsivysčiusiose	 Vakarų	 Europos	
valstybėse,	 kur	 gyvenimo	 lygis	 yra	 aukštesnis,	 vyrauja	 galimybių	 nulemti	
nusikaltimai	 –	 dažniausiai	 nusikaltimai	 nuosavybei.	Tai	 patvirtina	 hipotezę,	
kad	gerovė	 sukuria	 nusikaltimų	pasiūlą.

Buvo	nagrinėjama,	kaip	socialinė	(materialinė)	gerovė	susijusi	su	veiksniais	
(motyvaciniais	 ir	galimybių),	kurie	savo	ruožtu	 lemia	nusikaltimus.	Paaiškė-
jo,	 jog	 egzistuoja	 stiprus	 atvirkštinis	 materialinės	 gerovės	 lygio	 ir	 įtampos	
visuomenėje	 ryšys.	 Vadinasi,	 kuo	 aukštesnis	 gyvenimo	 lygis,	 tuo	 mažesnė	
visuomenės	 dalis	 jaučia	 įtampą	 ir	 nepasitenkinimą	 savo	 padėtimi	 –	 tai	 gali	
paskatinti	 nusikalstamą	 jų	 elgesį.

Antras	pagal	stiprumą	(šiuo	atveju	teigiamas)	yra gyvenimo lygio ir lais-
valaikio	praleidimo	būdo ryšys.	Tai	 aiškinama	 tuo,	 jog	aukštesnio	gyveni-
mo	 lygio	 visuomenėse	 didesnė	 galimybė	 laisvalaikį	 praleisti	 ne	 namuose.	
Jeigu	 turtas	neapsaugotas,	 namai	 tampa	patraukliu	 taikiniu	 įsilaužėliams.
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44 lentelė. Koreliaciniai	materialinės	 gerovės	 ir	motyvacinių	bei	 galimybių	
veiksnių	 ryšiai,	Pirsono	koreliacijos	koeficientas	 (r)524

Socialinė	 /	materialinė	gerovė
Įtampa –0.87	(29)	P=0.000
Alkoholio vartojimas –0.41	(27)	P=0.032
Gyvenimo	būdas +0.69	(29)	P=0.000
Automobiliai +0.67	(29)	P=0.000
Dviračiai +0.39	(29)	P=0.038
Namai +0.64	(28)	P=0.000
Signalizacijos +0.61	(29)	P=0.000
Urbanizacija +0.58	(49)	P=0.000

Gerovės	 lygis	 lemia	apsaugos	priemonių	(specialių	spynų,	durų,	signali-
zacijos	 ir	 pan.)	 turėjimą. 44 lentelėje	 matyti,	 kad	 socialinė	 (materialinė)	
gerovė	 taip	 pat	 tiesiogiai	 glaudžiai	 susijusi	 su	 turimais	 nuosavais	 namais,	
automobiliais.	 Ji	 susijusi	 ir	 su	 urbanizacijos	 lygiu.	 Kitaip	 tariant,	 kylant	
socialinei	 gerovei	 sudaromos	 sąlygos	 atsirasti	 galimybių	 veiksniams,	 skati-
nantiems	nusikaltimus	nuosavybei.	Ir	atvirkščiai,	gerovės	kritimas	atskleidžia	
motyvacinius	 nusikalstamo	 elgesio	 veiksnius.	 Paprastai	 tariant,	 skurdžiose	
šalyse	susiklosčiusios	socialinės	sąlygos	žmones	priverčia	nusikalsti,	o	eko-
nomiškai	 išsivysčiusiose	–	 skatina.

Socialinės	gerovės	lygis	turi	dvejopą	poveikį.	Viena	vertus,	jeigu	jis	aukš-
tas	–	susiaurina	potencialių	pažeidėjų	grupę:	mažiau	socialiai	marginalizuo-
tų,	 nepatenkintų	 savo	 gyvenimu	 jaunų	 vyrų.	 Šalyse,	 išgyvenančiose	 perei-
namąjį	ekonomikos	laikotarpį,	tokių	potencialių	pažeidėjų	yra	daugiau.	Jose	
taip	 pat	 daugiau	 suvartojama	 alkoholio,	 o	 tai	 gali	 skatinti	 smurtinius	 nusi-
kaltimus.	Antra	 vertus,	 turtingesnėse	 šalyse	 daugiau	 padaroma	 nusikaltimų	
nuosavybei.

524 Pirsono	koreliacijos	koeficientas	(r)	nusako	dviejų	kintamųjų	ryšį.	Kuo	labiau	r	artėja	
link	1	arba	–1,	tuo	kintamųjų	ryšys	stipresnis.	Jeigu	r	lygus	„0“,	kintamųjų	priklauso-
mybės	visai	nėra.	Ženklas	„+“	arba	„–“	nusako	priklausomybės	kryptį:	teigiamą	arba	
neigiamą.	Teigiama	priklausomybė	reiškia,	jog	didėjant	vienam	kintamajam,	didėja	ir	
kitas	ir	atvirkščiai.	Neigiama	priklausomybė	reiškia,	jog	didėjant	vienam	antrasis	ma-
žėja	ir	atvirkščiai.	Van Dijk J. Determinants	of	Crime.	Helsinki:	European	Institute	for	
Crime	Preventon	and	Control	affiliated	with	the	United	Nations,	1998,	p.	32–53.

45 lentelė. Aštuonių	nusikaltimų	 indikatorių	koreliacijos	matrica525

Nužu-
dymai

Nemir-
tinas 
smur-
tas

Sunkus 
smur-
tas

Smul-
kūs	
nusi-
kalti-
mai

Įsilau-
žimai

Smur-
tas 
prieš	
moteris

Nusi-
kalti-
mai 
trans-
porto 
prie-
mo-
nėms*

Korup-
cija

Nužudy-
mai

0.3380
(34)

p=.051

0.8554
(47)

p=.000

–.0731
(34)

p=.681

0.2011
(39)

p=.220

0.2119
(42)

p=.178

–0.1038
(43)

p=.508

0.3569
(41)

p=.022
Nemir-
tinas 
smurtas

0.8298
(36)

p=.000

0.5855
(36)

p=.000

0.5003
(36)

p=.002

0.3618
(36)

p=.030

0.2963
(36)

p=.079

0.1708
(36)

p=.319

Sunkus 
smurtas

0.3965
(36)

p=.017

0.3161
(41)

p=.044

0.3419
(44)

p=.023

0.0782
(45)

p=.610

0.2956
(43)

p=.054
Smulkūs	
nusikal-
timai

0.3997
(36)

p=.016

0.4992
(36)

p=.002

0.2419
(36)

p=.155

–0.1059
(36)

p=.539

Įsilau-
žimai

0.3086
(41)

p=.050

0.5459
(40)

p=.000

0.1712
(37)

p=.311
Smurtas 
prieš	
moteris

0.1054
(42)

p=.507

–0.3654
(39)

p=.022

Nusikal-
timai 
trans-
porto 
priemo-
nėms

–0.0766
(43)

p=.625

*	Automobilių	vagystės	 arba	vagystės	 iš	 automobilių

Tyrimo	 autoriai	 pamėgino	 nustatyti,	 ar	 egzistuoja	 atskirų	 nusikaltimų	
rūšių	 ryšiai	 ir	 jeigu	 taip,	 tai	 kokie	 (žr.	45 lentelę).	Rezultatai	 parodė	 tokias	
koreliacijas:	 stiprus	 teigiamas	 yra	 nužudymų	 ir	 sunkaus	 smurto,	 taip	 pat	
nemirtino	ir	sunkaus	smurto	ryšys.	Nemirtinas	smurtas	siejamas	su	smulkiais	
nusikaltimais,	 įsilaužimais,	 o	 šie	 –	 su	 nusikaltimais	 transporto	 priemonių	
eismo	 saugumui.	Aiškus	 neigiamas	 yra	 smulkių	 nusikaltimų	 ir	 nužudymų	

525 Ten	pat.
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ryšys.	 Labai	 silpnas	 transporto	 priemonių	 eismo	 saugumui	 ir	 korupcijos	
ryšys.	Kitaip	tariant,	kuo	stipresnis	ryšys,	 jeigu	jis	yra	teigiamas,	 tuo	dides-
nė	 tikimybė,	 jog	 plintant	 vienoms	 nusikalstamoms	 veikoms	 plis	 ir	 kitos.	
Jeigu	 ryšys	 stiprus,	bet	neigiamas,	 reiškia,	 jog	 įsivyravus	vienoms	veikoms	
kitų	 aiškiai	 sumažės.	 Jeigu	 ryšys	 artėja	 link	 0	 (r=0),	 vadinasi,	 sąsajos	 tarp	
šių	 veikų	 iš	 viso	nėra.

Tyrėjai	atliko	 faktorinę	analizę,	kad	būtų	galima	 lengviau	paaiškinti	kri-
minogeninę	padėtį	 nagrinėjamose	 šalyse	 (žr.	46 lentelę).	Buvo	 remtasi	 vik-
timizacijos	lygiu	(padarytų	/	patirtų	nusikaltimų	skaičiumi)	ir	motyvaciniais	
bei	 oportunistiniais	 /	 galimybių	 veiksniais.	 Nusikaltimų	 indikatoriai	 buvo	
šie:	 sunkus	 smurtas,	 įsilaužimai,	 smulkūs	 nusikaltimai,	 nusikaltimai	 trans-
porto	priemonėms.	Taip	pat	išskirti	nepriklausomi	kintamieji,	galintys	paaiš-
kinti	 viktimizacijos	 lygio	 variacijas:	 gerovė,	 įtampa,	 urbanizacija,	 automo-
bilio,	 dviračio	 turėjimas.	Faktorinės	 analizės	pranašumas	 tas,	 kad	 ji	 padeda	
atsiriboti	 nuo	 smulkmenų	 ir	 atskleidžia	 vyraujančius	 ryšius.	Vis	 dėlto,	 atsi-
žvelgiant	į	 tai,	kad	analizė	buvo	atlikta	remiantis	ribotu	duomenų	skaičiumi	
(33	 šalys	 iš	40	 tyrime	nagrinėtų),	 šiuos	 rezultatus	 reikia	vertinti	 atsargiai	 ir	
apgalvotai	 taikyti	 aiškinant	 kitų	 šalių	 atvejus.

46 lentelė. Faktorinės	analizės	 rezultatai526

1 faktorius

Įtampos	 sukelti	
smurtiniai nusikal-

timai

2 faktorius

Sunkūs	nusikaltimai	
nuosavybei urbani-
zuotose	vietovėse

3 faktorius

Oportunistiniai 
smulkūs	nusikal-

timai
Smulkūs	
nusikaltimai 0.13 0.29 0.81

Įsilaužimai 0.29 0.73 0.35
Sunkus smurtas 0.70 0.14 0.02
Nusikaltimai 
transporto 
priemonėms

–0.25 0.87 0.05

526 Faktorinė	analizė	–	tai	statistinės	analizės	rūšis,	padedanti	atskleisti	reiškinio	dėsnin-
gumus	ir	struktūrą.	Ji	dažnai	taikoma	aiškinant	socialinius	reiškinius.	Nors	norint	šią	
analizę	gerai	suprasti	reikia	statistinių	ir	matematinių	žinių,	tekste	mėginama	supran-
tama	 forma	pateikti	 jos	 rezultatus.	Tačiau	 kartu	 vartojamos	 originalios	 sąvokos:	 pa-
vyzdžiui,	ne	veiksnys,	o	faktorius, nes	ši	sąvoka	turi	specifinę	reikšmę.	Žr.	ten	pat.

1 faktorius

Įtampos	 sukelti	
smurtiniai nusikal-

timai

2 faktorius

Sunkūs	nusikaltimai	
nuosavybei urbani-
zuotose	vietovėse

3 faktorius

Oportunistiniai 
smulkūs	nusikal-

timai
Urbanizacija –0.49 0.65 –0.15
Gerovė –0.83 0.25 0.03
Įtampa 0.92 –0.07 –0.12
Automobilio 
turėjimas –0.82 0.23 –0.01

Dviračio	turėjimas 0.49 –0.23 0.69

Atlikus	faktorinę	analizę,	paaiškėjo	trys	veiksniai,	paaiškinantys	74,5	proc.	
visos	duomenų	 sklaidos.	Kitaip	 tariant,	 žinant	 juos,	 galima	daugmaž	 tiksliai	
prognozuoti	 nusikalstamų	veikų	 lygį.

Pirmasis	lentelėje	išskirtas	faktorius	paaiškina	įtampos	sukeltus	smurtinius	
(kontaktinius)	nusikaltimus.	Jį	apibūdina	didelė	smurtinių	nusikaltimų	įtam-
pa,	 žemas	 gerovės	 ir	 automobilių	 turėjimo	 lygis.	 Taip	 pat	 jis	 susijęs	 su	
dviračių	 turėjimu.

Antrasis	 faktorius	 tiesiogiai	 susijęs	 su	 aukštu	 įsilaužimų	 lygiu,	 aukštais	
su	 automobiliais	 susijusių	 nusikaltimų	 reitingais,	 automobilių	 turėjimu	 ir	
vidutiniu	gerovės	 lygiu.	Šis	 faktorius	paaiškina	padėtį	 vidutinio	 turtingumo	
valstybėse,	kur	daug	kas	 turi	 automobilius	 ir	 dažnai	 išeina	 iš	 namų	 (ir	 dar-
bo	tikslais,	ir	laisvalaikiu).	Tokiose	valstybėse	paplitusios	vagystės	ir	įsilau-
žimai	 į	 namus.

Trečiasis	 faktorius	paaiškina	smulkius	nusikaltimus	 ir	dviračių	 turėjimą.	
Tai	apibūdina	aukštos	socialinės	gerovės	valstybes,	kuriose	paplitę	smulkūs	
oportunistiniai	 nusikaltimai	 (pvz.,	 dviračių	vagystės).

Toliau	pateikiama	schema	leidžia	apibendrinti	analizės	rezultatus	ir	rodo	
nepriklausomų	(aukštas	/	žemas	gerovės	lygiai)	 ir	priklausomų	(įvairios	nu-
sikaltimų	 rūšys)	 kintamųjų	 ryšius	 (žr.	1 schemą).

Atliktos	faktorinės	analizės	duomenys	neprieštarauja	ankstesnių	(ICVS	
duomenimis	grįstų)	 tyrimų	rezultatams.	Patvirtinama	hipotezė,	kad	socia-
linė	 ekonominė	 deprivacija	 gali	 lemti	 aukštą	 smurtinių	 nusikaltimų	 lygį.	
Tokią	padėtį	paaiškina	įtampos	ir	nepasitenkinimo	esama	padėtimi	jausmas.	
Antra	vertus,	šalyse,	kuriose	gyvenimo	lygis	aukštas,	egzistuoja	galimybių	
struktūros	padaryti	oportunistinius	nusikaltimus.	Tokiose	šalyse	didžiausią	
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nusikaltimų	 struktūros	 dalį	 sudaro	 ne	 smurtiniai	 nusikaltimai,	 o	 nusikal-
timai	nuosavybei.	Tačiau	kaip	priešprieša	 tokioms	 tendencijoms	gali	 būti	
visuomenės	 prisitaikymas	 ir	 dažniau	 naudojamos	 apsaugos	 priemonės,	
kurios	 padidina	 nusikaltimo	 išlaidas	 ir	 sumažina	 nusikaltimų	 nuosavybei	
tikimybę.

Tyrimo	autoriai	pamėgino	įvertinti	33	šalis,	t.	y.	kiek	jų	nusikalstamumo	
lygį	 lemia	kiekvienas	 iš	minėtų	 trijų	 faktorių	 (žr.	47 lentelę).	Lentelėje	ma-
tyti,	 jog	 Lietuvai	 tyrimo	 metu	 (1998	 m.)	 didžiausią	 įtaką	 darė	 su	 įtampa	
susijęs	 faktorius,	 lemiantis	 smurtinius	 nusikaltimus.	Antrasis	 faktorius,	
kuriam	esant	dėl	atsivėrusių	galimybių	dažniau	plinta	nusikaltimai	nuosavy-
bei,	 turėjo	mažiau	 įtakos.	Atliekant	 tyrimą	Lietuva	dar	nebuvo	 ta	 šalis,	 ku-
rios	pagrindinė	problema	būtų	smulkūs	oportunistiniai	nusikaltimai.	Tai	ga-
lima	sieti	su	tuo	metu	dar	tik	augančia	ekonomika	ir	gana	retai	naudojamo-
mis	 turto	 apsaugos	priemonėmis.

Lyginant	Lietuvą	su	kitomis	Europos	valstybėmis	(neskaitant	JAV	ir	Ka-
nados),	 matyti,	 jog	 tuo	metu	 ji	 pateko	 į	 tą	 pačią	 grupę	 kartu	 su	 Kirgizija,	
Gruzija,	Estija,	Ukraina,	Rusija,	Latvija	ir	Rumunija.	Šiose	valstybėse	buvo	
padaroma	daug	 smurtinių	nusikaltimų,	 netgi	 daugiau	nei	Lietuvoje,	 sukeltų	
įtampos	 ir	 nestabilios	 ekonominės	padėties.

47 lentelė. Trijų	 veiksnių,	 apibūdinančių	 nusikaltimų	 padėtį,	 nacionaliniai	
rodikliai527

Atskiras	nusikaltimų	
rūšis	 lemiantys	veiksniai

Valstybės

Įtampos	
sukeltas 
smurtas

Sunkūs	nusikaltimai	
nuosavybei urbanizuo-
tose	vietovėse

Smulkūs	opor-
tunistiniai nusi-
kaltimai

Anglija	/	Velsas –.75 1.61 –.19
Austrija –.99 –1.05 .75
Baltarusija .76 –1.01 –1.66
Belgija –.86 .81 –1.24
Bulgarija 1.05 1.79 .02
Čekijos	Respublika .29 .75 1.53
Estija 1.42 1.45 1.06
Gruzija 1.50 .76 –1.09
Ispanija –.91 .91 –1.49
Italija –.63 .87 –.34
JAV –.61 1.58 .97
Kanada –.67 .92 1.18
Kirgizija 1.80 –.43 .25
Kroatija .11 –.72 –.62
Latvija 1.22 .61 .10
Lenkija .36 –.24 .68
Lietuva 1.04 .66 –.13
Makedonija –.11 –1.14 –.53
Malta –.92 .50 –1.30
Nyderlandai –1.07 .24 1.98
Norvegija –1.43 –.82 –.94
Prancūzija –.77 .89 –.59
Rumunija 1.19 –.64 –1.40
Rusija 1.33 .23 .15
Slovakija .34 .14 1.23
Slovėnija –.44 –.71 1.15
Suomija –.65 –.88 .84
Šiaurės	Airija .08 .50 –1.21
Škotija –.62 .95 –1.29
Švedija –.82 .36 1.39
Šveicarija –1.21 –1.14 –.02
Ukraina 1.38 .19 .68
Vengrija .48 –.03 –.88

527 Lentelė	iš	van Dijk J.	Determinants	of	Crime.	Helsinki:	European	Institute	for	Crime	
Preventon	and	Control	affiliated	with	the	United	Nations,	1998,	p.	49.

1 schema. Nusikaltimų	 lygio	Europoje	 ir	Šiaurės	Amerikoje	 ryšiai
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Vertinant	pagal	antrąjį	kriterijų,	vyraujantys	nusikaltimai	nuosavybei	buvo	
būdingesni	Bulgarijai,	Anglijai	/	Velsui,	JAV,	Kanadai,	Ispanijai.	Įdomu,	kad	
Estijoje	 nagrinėjamuoju	 laikotarpiu	 beveik	 tiek	 pat	 buvo	 įtampos	 nulemtų	
smurtinių	nusikaltimų	ir	nusikaltimų	nuosavybei.	Nyderlandai,	Čekijos	Res-
publika,	Švedija,	Slovakija,	Slovėnija	–	 tai	šalys,	kuriose	vyravo	oportunis-
tiniai,	 smulkūs	 ir	 nesunkūs	nusikaltimai.

VIII.3.5.	Geopolitinės	padėties	 įtaka	nusikaltimų	 lygiui																						
bei	 struktūrai	Lietuvoje
Lietuva	 priklauso	Rytų	Europai,	 todėl	 jai	 1990–1994	m.	 buvo	būdingos	

panašios	 tendencijos	kaip	ir	kitoms	Vidurio	bei	Rytų	Europos	bloko	šalims.	
Tyrimo	autoriai	 teigė,	kad	 šiose	 šalyse	nagrinėjamuoju	 laikotarpiu	buvo	 la-
biausiai	paplitę	tradiciniai	nusikaltimai,	kuriuos	lėmė	motyvaciniai	veiksniai.	
Tyrimo	 duomenimis,	 šiose	 šalyse	 tarp	 jaunų	 vyrų	 egzistavo	 daug	 didesnis	
nei	 kitose	 šalyse	 poreikis	 gauti	 pajamas	 nusikalstamais	 būdais.	 Socialinė	
ekonominė	deprivacija	ir	piktnaudžiavimas	alkoholiu	sudarė	pagrindą	smur-
tiniams	 nusikaltimams.	 Užpuolimai,	 žmogžudystės,	 apiplėšimai	 dažnesni	
valstybėse,	 kur	 jauni	 žmonės	 jaučia	 įtampą.	Be	 to,	 šiose	 šalyse	 užfiksuotas	
gana	aukštas	smurto	prieš	moteris	 lygis.	Tai	susiję	su	žemu	moterų	statusu,	
kurį	 atspindi	 moterų	 išsilavinimo	 lygis,	 taip	 pat	 ir	 nesaikingas	 alkoholio	
vartojimas.

Atliekant	 tyrimą	prognozuota,	kad	kurį	 laiką	 tokia	padėtis	 išliks	Vidurio	
ir	 Rytų	 Europos	 šalyse.	 Taip	 bus	 dėl	 tuo	 metu	 prasidėjusios	 ekonominės	
krizės	 Rusijoje,	 nuo	 kurios	 šios	 šalys	 priklauso.	Tačiau	 net	 ir	 pakilus	 eko-
nomikai	egzistuos	socialinė	nelygybė,	kuri	didins	įtampą	ir	nepasitenkinimą,	
taip	 pat	 lems	 ir	 nusikaltimus.

1998	 m.	 tyrimo	 autoriai,	 atsižvelgdami	 į	 paskutiniųjų	 10	 metų	 (t.	 y.	
1988–1998)	 tendencijas,	 kai	 socialinė	 gerovė	 pakilo	 Vengrijoje,	 Lenkijoje,	
Slovėnijoje	 ir	 Baltijos	 šalyse,	 prognozavo,	 kad	 didėjant	 šalių	 BVP	 daugės	
ir	automobilių	vagysčių528	bei	smulkių	nusikaltimų.	Taip	pat	daugės	apiplė-
šimų,	 nes	 gyventojai	 įsigys	 daugiau	 brangių	 prekių	 ir	 vis	 dar	 per	 mažai	

528 Kaip	 rašyta	ankstesniame	skyriuje	apie	automobilių	vagystes,	 šios	prognozės	neišsi-
pildė.	Jų	sumažėjimą	greičiausiai	lėmė	daugelis	kitų	veiksnių	(pvz.,	pamažu	užpildyta	
naudotų	automobilių	 ir	 jų	detalių	 rinka,	 išplėtotos	draudimo	paslaugos,	 sugriežtintos	
automobilių	registravimo	taisyklės	ir	kompiuterizavimas,	emigracija,	sustiprėjusi	ryti-
nės	sienos	kontrolė	ir	pan.).	Tai	rodo,	kad	prognozės	vertintinos	labai	atsargiai.

investuos	į	jų	apsaugą.	Vėliau	investicijos	į	signalizaciją	didės	ir	nusikaltimai	
nuosavybei	 stabilizuosis.	 Tačiau	 pastebėta,	 kad	 jei	 per	 tą	 laikotarpį	 išliks	
įtampa	 tarp	 žemiausio	 sluoksnio	 jauno	 amžiaus	 vyrų,	 gali	 padaugėti	 smur-
tinių	 nusikaltimų	 ir	 nusikaltimų	 nuosavybei	 (plėšimų	 gatvėse,	 automobilių	
vagysčių,	namų	ūkių	apiplėšimų).	Tokiu	atveju	smulkius	nesunkius	nusikal-
timus	 gali	 pakeisti	 sunkesni	 ir	 Vidurio	 bei	 Rytų	 Europos	 šalys	 gali	 tapti	
panašios	 į	 Pietų	Afrikos	Respubliką.	Taip	 pat	 numatyta,	 kad	 jei	 šalių	 poli-
tinė	 restruktūrizacija	 bus	 sklandi,	 bus	 lengvai	 išvengta	 aukšto	 korupcijos	
lygio529	 (kaip	 teigiami	pavyzdžiai	pateiktos	Estija	 ir	Vengrija).	Prognozuota	
ir	 tai,	 kad	 net	 jei	 ir	 bus	 ekonominis	 pakilimas,	 išliks	 didelis	 nedarbas	 ir	
aukštas	 alkoholio	 suvartojimo	 smurto	 lygis.	 Požiūris	 į	 moteris	 išliks	 toks	
pat,	 tad	 ir	 smurtas	 prieš	 jas	 tęsis.	 Kiek	 šios	 prognozės	 išsipildė,	 galima	
mėginti	atsakyti	 toliau	nagrinėjant	Lietuvos	atvejį	 ir	 jos	kriminogeninės	bei	
socialinės	 padėties	 kitimo	 tendencijas	 1990–2010	m.	Kai	 kurie	 kriminoge-
niniai	 aspektai	 jau	 aptarti	 ankstesniuose	 šio	 leidinio	 skyriuose.

VIII.3.6.	Socialinės,	 ekonominės	 ir	kriminogeninės																							
padėties	Lietuvoje	 sąsajos

VIII.3.6.1. Socialiniai ekonominiai rodikliai
1998	m.	 Jano van Dijko	 ir	 jo	 kolegų	 atliktas	 tyrimas	 padėjo	 nustatyti	

socialinių	 veiksnių	 ir	 atskirų	 nusikaltimų	 rūšių	 koreliacinius	 ryšius	 bei	 jų	
pobūdį.	 Remiantis	 šio	 tyrimo	 rezultatais	 galima	 nagrinėti,	 kiek	 autorių	
iškeltos	 hipotezės	 ir	 pateiktos	 prognozės	 patvirtinamos,	 kiek	 jos	 paaiškina	
padėtį	 įvairiose	 pasaulio	 ar	 bent	Europos	 šalyse.	Kiek	 nustatyti	 dėsningu-
mai	 būdingi	 Lietuvai,	 galima	 vertinti	 apžvelgus	 socialinių	 rodiklių	 ir																
kriminogeninės	 padėties	 raidą	 nepriklausomybės	 laikotarpiu	 1990–														
2010	m.530

529 Lietuvoje,	remiantis	Transparency	International	tyrimais,	išliko	aukštas	korupcijos	lygis.
530 Šis	tyrimas	buvo	atliekamas	tuo	metu,	kai	Lietuvoje	kelerių	metų	ekonomikos	augimo	

laikotarpį	pakeitė	ekonomikos	krizė	2008	m.	pabaigoje.	Todėl	gana	sunku	atlikti	nuose-
klią	analizę,	nes	2008–2009	m.	laikotarpis	žymi	tik	naujo	–	ekonominio	nuosmukio	–	
laikotarpio	pradžią,	kurio	metu	labai	keičiasi	socialiniai	ekonominiai	rodikliai.	Ir	nors	
šie	 pokyčiai	 akivaizdūs,	 lyginant	 2007	m.	 su	 2008	m.,	 kalbėti	 apie	 tendencijas	 dar	
anksti.	Verta	tyrinėti	ir	toliau,	kad	iš	ilgesnio	laiko	perspektyvos	būtų	galima	vertinti	
dabartinius	įvykius.
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Toliau	nagrinėjami	bendriausi	ekonominiai	rodikliai:	BVP,	BVP	dalis,	ten-
kanti	vienam	gyventojui,	nedarbo	lygis,	darbo	užmokestis.	Ataskaitoje	„World	
Economic	Situation	and	Prospects	2007“531	 teigiama,	kad	iš	visų	Europos	
Sąjungos	valstybių	Baltijos	šalys,	taigi	ir	Lietuva,	per	pastaruosius	metus	(iki	
2007	m.)	buvo	padariusios	didžiausią	pažangą	–	jose	sparčiausiai	didėjo	ben-
drasis	vidaus	produktas	(toks	ekonomikos	pakilimas	iš	dalies	buvo	siejamas	
su	ES	finansine	parama	naujosioms	narėms).	Tiesa,	2006–2007	m.	Lietuvoje	
buvo	aukštas	infliacijos	lygis,	dėl	jo	šalis	negalėjo	įsivesti	euro,	o	2008	m.	
pabaigoje	prasidėjusi	ekonomikos	krizė	padėtį	pakeitė	iš	esmės.

Bendrą	padėtį	atspindi	Statistikos	departamento	prie	Lietuvos	Respubli-
kos	Vyriausybės	duomenys	 (žr.	48 lentelę):	nuo	1996	m.	 iki	2008	m.	ben-
drasis vidaus produktas	 šalyje	 tvirtai	 didėjo:	 1996	m.	 –	 33	 706	mln.	Lt,	
o	 2008	 m.	 –	 111	 482	 mln.	 Lt.	 Tik	 1999	 m.,	 palyginti	 su	 1998	 m.,	 BVP	
sumažėjo	 1,5	 proc.	 Bendrojo	 vidaus	 produkto	 dalis,	 tenkanti	 vienam	 gy-
ventojui,	 tuo	 laikotarpiu	 taip	pat	didėjo.	Nagrinėjamuoju	 laikotarpiu	didėjo	
ir	 šalies	 ūkio	 darbuotojų	 vidutinis	 mėnesinis	 neto	 darbo	 užmokestis:	 nuo	
466,7	 Lt	 1996	m.	 iki	 1	 650,9	 Lt	 2008	m.,	 t.	 y.	 daugiau	 nei	 3	 kartus	 (čia	
reikėtų	 atsižvelgti	 ir	 į	 infliaciją).

Nedarbo	lygis,	gyventojų	užimtumo	tyrimo	duomenimis,	nagrinėjamuo-
ju	 laikotarpiu	 kito	 nuo	 aukščiausio	 17,4	 proc.	 2001	 m.	 iki	 žemiausio																			
4,3	 proc.	 2007	 m.	 Nors	 negalima	 teigti,	 kad	 tendencija	 aiški	 (bedarbių	
dalis	 tai	 padidėdavo,	 tai	 sumažėdavo),	 tačiau	 nuo	 2001	 m.	 iki	 2007	 m.	
bedarbių	 skaičius	 nuosekliai	 mažėjo.	 2008	 m.	 nedarbo	 lygis	 jau	 buvo																					
5,8	 proc.,	 2009	m.	 –	 13,7	 proc.

Pažymėtina,	kad	nors	statistiškai	vyrų	Lietuvoje	yra	mažiau	nei	moterų,	
pirmieji	dažniau	priskiriami	rizikos	grupei	dėl	nedarbo	(žr.	49 lentelę).	Nors	
2007	 m.	 absoliutus	moterų	 ir	 vyrų	 bedarbių	 skaičius	 buvo	 susilyginęs	
(34,6	 tūkst.	 vyrų	 bedarbių	 ir	 34,3	moterų	 bedarbių),	 tačiau,	 atsižvelgiant	 į	
mažesnę	vyrų	 santykinę	dalį	gyventojų	populiacijoje,	 jiems	vis	 tiek	nedar-
bas	 kėlė	 didesnę	 grėsmę	 nei	moterims	 –	 tai	 rodo	 ir	 2008	m.	 bei	 2009	m.	
statistika.

531 World	 Economic	 Situation	 and	 Prospects	 2007.	 http://www.un.org/esa/policy/wess/
wesp2007files/wespupdate2007.pdf 48
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49 lentelė. Bedarbiai	pagal	 lytį	 (vidutinis	metinis	 skaičius	 tūkstančiais)533

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Iš	viso 226,7 249,0 273,7 284,0 224,4 203,9 184,4 132,9 89,3 69,0 94,3 225,1
Vyrai 130,9 140,5 158,5 165,6 121,1 105,4 90,6 67,1 46,7 34,6 49,5 139,8
Moterys 95,8 108,5 115,2 118,4 103,3 98,4 93,8 65,8 42,6 34,3 44,8 85,3

Prisiminus	 Jano van Dijko	 tyrimo	metu	 tikrintas	 hipotezes	 būtų	 galima	
teigti,	jog	Lietuvoje	iš	karto	po	nepriklausomybės	atkūrimo	išgyvenant	eko-
nominę	 įtampą	 susidarė	 padėtis,	 kai	 turėjo	 būti	 daugiau	 reakcingų	 nusikal-
timų	dėl	sunkių	ekonominių	gyvenimo	sąlygų,	socialinės	nelygybės	jausmo,	
depresiškų	 nuotaikų.	Vėliau,	 augant	 ekonomikai,	 įtampos	 sukeltus	 nusikal-
timus	 turėjo	pakeisti	oportunistiniai	nusikaltimai.	Kitaip	 tariant,	visuomenei	
turtėjant	 smurtinius	 nusikaltimus	 turėjo	 keisti	 nusikaltimai	 nuosavybei,	mat	
dažniau	 įsigyjami	 automobiliai,	 buitinė	 ir	 elektroninė	 technika,	 t.	 y.	 daiktų	
gausa,	 tapo	patraukliais	 vagysčių,	 apiplėšimų	 ir	 pan.	 taikiniais.

VIII.3.6.2. Subjektyvių vertinimų rodikliai
Ne	vien	ekonominė	arba	socialinė	padėtis	tiesiogiai	lemia	nusikalstamų	

veikų	struktūrą	bei	tendencijas,	svarbūs	ir	subjektyvūs	šios	padėties	vertinimai.	
Subjektyvūs	veiksniai,	galintys	asmenį	pastūmėti	nusikalsti	–	tai	optimizmo	
jausmo	lygis,	pasitenkinimas	esama	padėtimi,	ateities	galimybių	vertinimas.	
2004	m.	Eurobarometro	duomenimis534,	kaip	tik	po	to,	kai	Lietuva	buvo	pri-
imta	į	ES	ir	NATO,	dalį	Lietuvos	gyventojų	užplūdo	optimizmo	banga.	Šalies	
gyventojams	optimizmo	teikė	auganti	šalies	ekonomika,	kuri	tuo	metu	buvo	
viena	iš	sparčiausiai	besivystančių	pasaulyje.	Gyventojai	savo	teigiamus	lū-
kesčius	siejo	su	naryste	Europos	Sąjungoje.	Tačiau	pastebėta,	kad	permainų	
laikotarpis	nebuvo	vienodai	sėkmingas	visoms	socialinėms	grupėms	dėl	ne-
tolygios	regionų	plėtros	ir	kuklių	socialinių	garantijų.	Ne	visi	galėjo	pasinau-

533 Parengta	pagal	Statistikos	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	Vyriausybės	statis-
tinę	 lentelę:	Darbo	 jėga,	 užimtumas	 ir	 nedarbas.	Požymiai:	 lytis,	 amžius,	 statistiniai	
rodikliai	ir	metai.

534 Eurobarometro	 duomenys	 šiame	 skyriuje	 pateikiami	 remiantis	 Eurobarometras	 62:	
Visuomenės	nuomonė	Europos	Sąjungoje.	2004	m.	ruduo.	Lietuvos	ataskaita.	Tyrimą	
Lietuvoje	 atliko	 TNS	 Gallup.	 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb62/
eb62_lt_nat.pdf	.	Taip	pat	Eurobarometras	71:	Visuomenės	nuomonė	Europos	Sąjun-
goje.	 2009	 m.	 pavasaris.	 Lietuvos	 ataskaita.	 Tyrimą	 Lietuvoje	 atliko	 TNS	 Gallup.	
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb71/eb71_lt_lt_nat.pdf 

doti	ES	teikiama	parama.	Eurobarometro	sudarytojai	nurodo,	kad	Lietuvos	
gyventojai	visada	pesimistiškiau	vertino	 savo	padėtį.	Tačiau	nuo	2000	m.	
padėtis	pakito	ir	2004	m.	jau	54	proc.,	2009	m.	–	57	proc.	Lietuvos	gyven-
tojų	buvo	patenkinti	savo	gyvenimu	(2008	m.	rudenį	tokių	buvo	58	proc.),	o	
Europos	 Sąjungos	 vidurkis	 (ES-25)	 2004	 m.	 buvo	 81	 proc.,	 2009	 m.	 –																					
77	proc.	(žr.	50 lentelę).

50 lentelė. Lietuvos	ir	ES	valstybių	narių	gyventojų	pasitenkinimas	gyveni-
mu	 (2004	m.	 rudenį	 ir	 2009	m.	pavasarį)535

2004 m. ruduo 2009 m. pavasaris

Lietuva ES-25 Lietuva ES-27

Patenkintas proc. 54 81 57 77
Nepatenkintas proc. 44 19 43 22
N	/	N	proc. 1 0 0 1

51 lentelė. Lietuvos	 gyventojų	 pasitenkinimas	 gyvenimu	 pagal	 socialines	
demografines	 charakteristikas	 (2004	m.	 rudenį	 ir	 2009	m.	pavasarį)536

Pasitenkinimas	gyvenimu	 (proc.)

Išsimokslinimas Vietovės	dydis Amžius Lytis
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2004 m. 62 45 42 62 57 42 76 56 44 47 52 58

2009 m. ... ... ... 65 55 53 76 57 49 53 56 59

Patenkinti	 savo	 gyvenimu	 daugiau	 buvo	 jauni	 žmonės,	 turintys	 aukštąjį	
išsilavinimą	 ir	gyvenantys	dideliuose	miestuose.	Vyresnio	amžiaus	žmonės,	
turintys	 žemesnį	 išsilavinimą	 ir	 gyvenantys	 kaimuose,	 buvo	 nusiteikę	 pesi-
mistiškiau	(žr.	51 lentelę).	Tai,	beje,	yra	ir	potencialiausios	socialinės	atskir-
ties	 grupės.

535 Eurobarometras	62,	p.	5;	Eurobarometras	71,	p.	8.
536 Eurobarometras	62,	p.	6;	Eurobarometras	71,	p.	9.
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52 lentelė. Lietuvos	 gyventojų	 nuomonė	 apie	 artimiausius	 12	 mėnesių									
(2004	m.	 rudenį	 ir	 2009	m.	pavasarį)537

Nuomonė	apie	artimiausius	12	mėnesių	proc.
Jūsų	gyvenime	apskritai Geresni Blogesni Tokie patys N	/	N

Lietuva
2004 m. 40 12 44 5
2009 m. 23 32 42 ...

ES-25 2004 m. 35 13 50 3
ES-27 2009 m. 27 14 56 ...
Ekonominę	padėtį	šalyje Geresni Blogesni Tokie patys N	/	N

Lietuva
2004 m. 35 16 42 8
2009 m. 18 47 32 ...

ES-25 2004 m. 18 43 33 6
ES-27 2009 m. 25 34 36 ...
Jūsų	šeimos	finansinę	padėtį Geresni Blogesni Tokie patys N	/	N

Lietuva
2004 m. 33 14 48 5
2009 m. 16 34 47 ...

ES-25 2004 m. 24 21 52 3
ES-27 2009 m. 21 18 58 ...
Įsidarbinimo	galimybes	šalyje Geresni Blogesni Tokie patys N	/	N

Lietuva
2004 m. 39 14 36 11
2009 m. 14 52 29 ...

ES-25 2004 m. 17 47 31 6
ES-27 2009 m. 20 44 32 ...
Jūsų	asmenines	galimybes	įsidarbinti Geresni Blogesni Tokie patys N	/	N

Lietuva
2004 m. 22 19 41 17
2009 m. 12 35 37 ...

ES-25 2004 m. 22 10 60 8
ES-27 2009 m. 19 10 59 ...

Lyginant	 Lietuvos	 gyventojus	 su	 visos	 ES	 gyventojais	 (žr.	 52 lentelę),	
mūsų	 šalies	 gyventojai	 2004	m.	 optimistiškiau	 žvelgė	 į	 ateitį.	 Padėtis	 pasi-
keitė	2009	m.	pavasarį	 –	 artimiausių	12	mėnesių	 ateitį	Lietuvos	gyventojai	
ėmė	vertinti	 kur	 kas	 prasčiau	už	vidurkį	ES-27	 šalyse.

537 Eurobarometras	62,	p.	7;	Eurobarometras	71,	p.	19.

2004	m.	 ir	 2006	m.	 tyrimų	 duomenimis,	 Lietuvos	 gyventojai	 palankiau	
nei	 ES	 gyventojai	 vertino	 asmeninės	 padėties	 pokyčius	 ir	 per	 pastaruosius	
5	metus	ir	per	ateinančius	5	metus	(žr.	53 lentelę).	Įdomu	tai,	kad	svarbiau-
sia	problema	Lietuvos	gyventojai	anuomet	nurodė	nusikalstamumo proble-
mą	 (50	proc.),	nedarbą	 (45	proc.)	 ir	 ekonominę	padėtį	 (27	proc.).	ES	šaly-
se	buvo	nurodytos	šios	pagrindinės	problemos:	nedarbas	 (46	proc.);	ekono-
minė	 padėtis	 (27	 proc.);	 nusikalstamumas	 (24	 proc.).538	 2009	 m.	 pavasarį	
atliktame	 tyrime	 Lietuvoje	 nedarbo	 problema	 jau	 buvo	 pirma	 (53	 proc.)	
(ES-27	 –	 49	 proc.	 –	 taip	 pat	 pirma),	 antra	 –	 ekonominė	 padėtis	 (48	 proc.)	
(ES-27	 –	 42	 proc.,	 taip	 pat	 antra),	 trečia	 –	mokesčiai	 (22	 proc.)	 (ES-27	 –			
7	 proc.	 –	 tik	 aštunta),	 o	 nusikalstamumas	 –	 ketvirtas	 (17	 proc.)	 (ES-27	 –				
16	 proc.	 –	 ketvirtas).539

53 lentelė. Lietuvos	gyventojų	nuomonė	apie	tai,	kaip	pasikeis	 jų	asmeninė	
padėtis	per	artimiausius	5	metus	 (2004	m.	 rudenį	 ir	 2006	m.	pavasarį)540

Asmeninės	padėties	pokyčiai	per	artimiausius	5	metus	proc.
Lietuva ES-25

2004 m. 2006 m. 2004 m. 2006 m.
Pagerės 48 44 42 39
Nepakis 30 31 38 40
Pablogės 10 14 16 15
N/N 12 11 5 5

Vienas	 iš	 rodiklių,	kuris	 labai	gerai	atspindi	visuomenės	optimizmo	 lygį	
ir	 bendrą	 depresyvumo	 laipsnį,	 yra	 savižudybės.	 Nors	 psichologai	 savižu-
dybių	priežastimis	laiko	individualius	veiksnius,	tačiau	neatmeta	ir	socialinių	
veiksnių	 įtaka.

Nagrinėjant,	 kaip	 savižudybių	 skaičius	 kito	 nuo	 1980	 iki	 2009	m.	 (žr.	
40 pav.,	54 lentelę),	matyti,	 jog	 jų	 labai	 padaugėjo	 atkūrus	 nepriklausomy-
bę.	 Remiantis	 sociologijos	 klasiku	Emiliu Diurkheimu,	 savižudybių	 padau-
gėja	 anominėje	 socialinės	 dezorganizacijos	 situacijoje,	 silpnėjant	 normų	
poveikiui,	 trūkinėjant	 visuomenės	 narių	 tarpusavio	 ryšiams,	 vykstant	 spar-

538 Eurobarometras	62,	p.	14.
539 Eurobarometras	71,	p.	21–22.
540 Eurobarometras	62,	p.	11;	Eurobarometras	65,	p.	12.	Vėlesnėse	apklausose	šis	klausi-

mas	nebuvo	užduodamas.
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tiems	 socialiniams	 pokyčiams.	 Tai	 patvirtina	 ir	 Lietuvos	 atvejis.	 1990	 m.	
pradžioje	 keitėsi	 ekonominė	 padėtis,	 reikėjo	 persiorientuoti,	 ėmė	 didėti	 ne-
darbas.	Dažnesnės	 savižudybės	 atspindėjo	 depresiškas	 nuotaikas,	 ypač	 kai-
muose	 tarp	vyrų	 (žr.	54 lentelę).

40 pav. Savižudybių	dinamika	Lietuvos	miestuose	ir	kaimuose	1980–2009	m.	
(100	000	gyventojų)541

54 Lentelė Moterų	 ir	 vyrų	 savižudybių	 skaičius	Lietuvos	miestuose	 ir	 kai-
muose	2000–2009	m.	 (100	000	gyventojų)

Mieste Kaime
Vyrai Moterys Vyrai Moterys

2000 62,8 13,6 114,6 23,8
2001 59,8 13,7 110,8 17,8
2002 61,3 11,7 118 16,2
2003 55 10,8 111,2 20,4
2004 52,4 12,2 103,6 17,8
2005 51,9 10,4 98,5 18,2
2006 41,5 9,8 77,4 13,1
2007 41,4 8,9 77,7 13,7
2008 46 8,6 82,7 15,4
2009 47,7 7,6 87,0 16,4

541 40 pav.	 ir	54 lentelė	parengta	pagal	Valstybinio	psichikos	sveikatos	centro	statistiką.	
http://www.vpsc.lt/	(žiūrėta	2010	10	25).

55 lentelė. Registruotos	 savižudybės	Europos	 ir	kai	kuriose	kitose	pasaulio	
šalyse	 (100	000	gyventojų)542 543

Iš	 viso543 Vyrų Moterų
Baltarusija 35,1	(2003) 63,3 10,3
Lietuva 30,7	(2008) 55,9 9,1
Rusija 30,1	(2006) 53,9 9,5
Kazachstanas 26,9	(2007) 46,2 9
Japonija 24,4	(2007) 35,8 13,7
Ukraina 22,6	(2005) 40,9 7
Vengrija 21,5	(2008) 37,1 8,6
Latvija 20,9	(2008) 38,3 6,5
Suomija 18,4	(2008) 29,0 8,3
Belgija 17,5	(2004) 26,4 9,1
Slovėnija 17,3	(2008) 29,2 6,7
Estija 16,5	(2008) 29,1 6,2
Kroatija 15,1	(2008) 25,7 6,2
Šveicarija 15,1	(2007) 21,8 9,1
Prancūzija 14,7	(2007) 22,8 7,6
Kinija 13,9	(1999) 13 14,8
Liuksemburgas	 13,2	(2006) 19,9 7,4
Lenkija 12,9	(2007) 23,0 3,7
Austrija 12,7	(2008) 20,7 5,8
Islandija 12,2	(2008) 16,7 7,5
Čekijos	Respublika 11,8	(2008) 20,2 4,2
Švedija 11,4	(2007) 16,3 6,6
Kanada 11,3	(2004) 17,3 5,4
JAV 11,0	(2005) 17,7 4,5
Danija 10,6	(2006) 16,0 5,7
Australija 10,5	(2004) 16,7 4,4
Indija 10,5	(2002) 12,8 8
Rumunija 10,5	(2007) 18,1 3,6
Slovakija 10,2	(2008) 18,5 2,7
Norvegija 10,0	(2007) 14,0 6,1
ES-27 9,8	(2007) 15,7 4,3
Bulgarija 9,5	(2007) 15,3 4,7
Vokietija 9,4	(2007) 14,9 4,4
Airija 9,3	(2008) 14,5 4,2
Nyderlandai 8,1	(2008) 11,4 4,9
Makedonija 7,8	(2008) 12,0 4,2

542 EUROSTAT	ir	Pasaulio	sveikatos	organizacijos	duomenys.	http://www.who.int/mental_	
health/prevention/suicide/country_reports/en/	 ir	 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/
refreshTableAction.do?tab=table&plugin=0&pcode=tps00122&language=en 

543 Šalys	surikiuotos	pagal	šį	rodiklį.	Skliausteliuose	nurodyti	statistikos	metai.
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Iš	 viso Vyrų Moterų
Portugalija 6,8	(2006) 11,4 2,8
Ispanija 6,1	(2007) 9,6 3,0
Jungtinė	Karalystė 6,1	(2007) 9,7 2,7
Malta 6,0	(2007) 11,8 0,3
Italija 5,2	(2007) 8,4 2,3
Kipras 4,3	(2008) 7 1,7
Graikija 2,8	(2008) 4,8 1,0

Nustatyta,	 kad	 alkoholio vartojimas	 (ypač	 stiprių	 alkoholinių	 gėrimų)	
tiesiogiai	 sietinas	 su	 nusivylimo,	 nepasitenkinimo	 jausmu.	 Kuo	 blogiau	
socialinė	 grupė	 vertina	 savo	 padėtį,	 tuo	 labiau	 ji	 linkusi	 vartoti	 alkoholį.	
56 lentelėje	 parodyta,	 jog	 bendras	 suvartojamo	 alkoholio	 kiekis	 Lietuvoje	
iki	 2008	m.	 didėjo,	 tik	 2009	m.	 sumažėjo.	Alkoholio	 vartojimas	 yra	 ne	 tik	
socialinių	ir	psichologinių	veiksnių	padarinys	–	susilpnėjus	asmens	savikon-
trolei,	 jis	 gali	 skatinti	 smurtinį	 elgesį.

56 lentelė. Alkoholinių	gėrimų	 suvartojimas	Lietuvoje544

Metai Vienam gyventojui tenka 
absoliutaus alkoholio litrais

Vienam	15	metų	 ir	 vyresniam	
gyventojui tenka absoliutaus 

alkoholio litrais

2000 9,9 12,3
2001 10,0 12,8
2002 10,0 12,5
2003 10,2 12,7
2004 10,4 12,8
2005 10,7 12,9
2006 11,0 13,2
2007 11,4 13,6
2008 11,4 13,5
2009 10,9 12,8

Lietuvoje	vyrai	 suvartoja	beveik	 tris	kartus	daugiau	alkoholio	nei	mote-
rys	 (žr.	57 lentelę).

544 Statistikos	 departamento	 prie	 Lietuvos	 Respublikos	 Vyriausybės	 duomenys.	 http://
www.stat.gov.lt/lt/news/view/?id=6727 

57 lentelė. Vyrų	 ir	moterų,	 bent	 kartą	 per	 savaitę	 geriančių	 stiprius	 alko-
holinius	gėrimus,	dalis	 (20–64	metų	amžiaus	gyventojai	proc.)545

Metai Vyrai Moterys
1998 27,1 6,7
2000 33,6 11,5
2002 28,7 8,2
2004 28,2 10,3
2006 30,0 10

VIII.3.6.3. Kriminogeninė padėtis Baltijos valstybėse 1990–2009 m.
Nagrinėjant	Lietuvos	atvejį	naudinga	žinoti	padėtį	kitose	Baltijos	valsty-

bėse.	 Jeigu	 išaiškėtų,	 jog	 šių	 šalių	 kriminogeninė	 padėtis	 arba	 nusikaltimų	
dinamika	panaši,	tuomet	šiuos	panašumus	bent	iš	dalies	būtų	galima	aiškin-
ti	 tais	 pačiais	 veiksniais.	 Tie	 patys	 politiniai	 įvykiai	 (nepriklausomybių	 at-
kūrimas)	lėmė	panašias	ekonomines,	socialines	ir	kultūrines	pasekmes	viso-
se	 Baltijos	 valstybėse.	 Ir	 atvirkščiai,	 šalių	 skirtumai	 galėtų	 būti	 aiškinami	
kiekvienos	 jų	 nacionaliniais	 ypatumais.	Dėl	 jau	minėtų	metodologinių	 pro-
blemų	(žr.	šio leidinio II skyrių)	palyginti	 skirtingų	šalių	kriminalinę	statis-
tiką	 galima	 labai	 ribotai	 –	 yra	 daug	 trūkumų	 ir	 neatsakytų	 klausimų.	 Vis	
dėlto	 kai	 kurias	 bendras	 tendencijas	 lyginti	 galima.

Nagrinėjant	 kriminogeninę	 padėtį	 nepriklausomybės	 laikotarpiu	 –	 nuo	
1990	m.	 iki	 2009	m.,	 visose	 trijose	Baltijos	 šalyse	matyti	 panašios	 tenden-
cijos	(žr.	41 pav.).	Iš	pradžių	registruotų	nusikaltimų	skaičius	didėjo,	o	vėliau	
stabilizavosi	 arba	 ėmė	mažėti.

Aiškiausi	pokyčiai	matyti	Estijoje546:	iki	2000	m.	nusikalstamumas	aiškiai	
didėjo,	 o	 vėliau	 stabilizavosi.	 Palyginti	 su	 Estija,	 Lietuvoje	 ir	 Latvijoje	 ne

545 Kauno	medicinos	 universiteto	 gyvensenos	 tyrimų	duomenys.	 http://www.lsic.lt/data/
gyv2006.pdf 

546 Pažymėtina,	jog	2002	m.	rugsėjo	1	d.,	įsigaliojus	naujajam	Estijos	baudžiamajam	ko-
deksui,	Estijos	administracinėje	 ir	baudžiamojoje	 teisėje	buvo	nebedubliuojamos	kai	
kurios	savo	esme	panašios	veikos,	besiskiriančios	savo	sunkumu	(kaip	yra	vagystės	ar	
viešosios	 tvarkos	 pažeidimų	 Lietuvoje	 atvejais).	 Tai	 reiškia,	 jog	 Estijoje	 natūraliai	
buvo	daugiau	veikų,	už	kurias	galėjo	būti	baudžiama	pagal	Baudžiamąjį	kodeksą,	o	
ne,	pavyzdžiui,	Administracinių	teisės	pažeidimų	kodeksą,	kaip	yra	Lietuvoje.	Tačiau,	
kiek	 žinoma	 tyrimo	 autoriams,	 2007	m.	 atsakomybė	už	 smulkias	 vagystes	 vėl	 buvo	
perkelta	į	Estijos	ATPK.	Estijos	baudžiamąjį	kodeksas:	http://www.nottingham.ac.uk/
shared/shared_hrlcicju/Estonia/Penal_Code__English_.doc 
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41 pav. Nusikalstamumo	lygis	Lietuvoje,	Latvijoje	ir	Estijoje	1990–2009	m.	
(100	000	gyventojų	 tenka	 registruotų	nusikalstamų	veikų)547

buvo	 tokių	 staigių	nusikalstamumo	 rodiklių	pokyčių.	Tiesa,	 nepriklausomy-
bės	 pradžioje	 nusikalstamumo	 lygis	 100	 000	 gyventojų	Latvijoje	 padidėjo	
beveik	du	kartus	–	nuo	1	290	 (1990	m.)	 iki	 2	350	 (1992	m.),	 vėliau	mažė-
jo,	 o	 nuo	 1998	m.	 pradėjo	 didėti	 antrą	 kartą.	 Lietuva	 šiame	 kontekste	 ne-
pasižymi	 staigiais	 nusikalstamumo	 lygio	 šuoliais	 ar	 kritimais.	Nuo	1990	m.	
prasidėjęs	 tolygus	didėjimas	 truko	 iki	 2004	m.,	 o	nuo	2004	m.	 iki	 2007	m.	
nusikaltimų	 sumažėjo,	 2008–2009	m.	 jų	 skaičius	 vėl	 ėmė	didėti.	Remiantis	

547 Informatikos	ir	ryšių	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	vidaus	reikalų	ministe-
rijos	 statistikos	 ataskaita	 Nusikalstamumas	 Baltijos	 valstybėse	 (Forma	 BV).	 Estijos	
1991–2001	m.	duomenys	patikslinti	pagal	Saar J., Markina A., Ahven A., Annist A., 
Ginter J.	Kuritegevus	Eestis	1991–2001.	Crime	 in	Estonia	1991–2001.	Talinn:	TPÜ	
Rahvusvaheliste	ja	Sotsiaaluuringute	Instituut,	EV	Justiitsministeerium,	2002,	p.	285.	
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=44831/Crime+in+Estonia+	
1991-2001+%282002%29.pdf.	Estijos	2002–2007	m.	duomenys	patikslinti	pagal	Sta-
tistikos	departamento	prie	Lietuvos	Respublikos	Vyriausybės	statistines	ataskaitas	Nu-
sikalstamumas	 ir	 teisėsaugos	 institucijų	veikla	(2006–2007	m.).	Estijos	2008	m.	duo-
menys	patikslinti	pagal	Salla J., Tammiste B., Laur E.	Crime	in	Estonia	in	2008,	p.	121.	
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=43788/12_Crime_in_Estonia_	
08_lk121-133.pdf	Latvijos	2004–2007	m.	duomenys	patikslinti	pagal	Statistikos	de-
partamento	 prie	 Lietuvos	 Respublikos	Vyriausybės	 statistines	 ataskaitas	 Nusikalsta-
mumas	ir	teisėsaugos	institucijų	veikla	(2006–2007	m.).

anksčiau	 aptartomis	 teorinėmis	prielaidomis,	 tokius	kriminogeninės	padėties	
pokyčius	 galima	 aiškinti	 socialinių	 ir	 ekonominių	 transformacijų	 Baltijos	
šalyse	 įtaka.	Nusikaltimai	 –	 tai	 neigiamas	 prisitaikymo	prie	 iš	 esmės	 paki-
tusių	 ekonominių	 sąlygų	 proceso	 padarinys.

Nagrinėjant	 atskirai	 padėtį	 Lietuvoje	 verta	 atkreipti	 dėmesį	 į	 atskirų	
nusikalstamų	veikų	 rūšių	 paplitimą	 ir	 nusikalstamumo	 struktūros	 pokyčius.	
Jie	 išsamiai	 jau	 buvo	 aptarti	 ankstesniuose	 leidinio	 skyriuose,	 todėl	 čia	
verta	 atkreipti	 dėmesį	 tik	 į	 vieną	 aspektą	 –	 kaip	 kinta	 bendros	 nusikalsta-
mų	 veikų	 struktūros	 sunkių	 (smurtinių)	 ir	 nusikaltimų	 nuosavybei	 dalis.	
Sunkūs	 ir	 labai	 sunkūs	 nusikaltimai	 rodo,	 kiek	 šalyje	 kriminogeninę	 padė-
tį	 lemia	 socialinė	dezorganizacija	 ir	 jos	 sukelta	 įtampa.	Tačiau	objektyvumo	
dėlei	 tikslingiau	 nagrinėti	 ne	 sunkius	 nusikaltimus,	 o	 jų	 poaibį	 –	 tyčinius	
nužudymus.	Kas	yra	 sunkus	 ar	 labai sunkus	 nusikaltimas,	 neretai	 priklauso	
nuo	 politinės	 ar	 įstatymų	 leidėjų	 valios	 kiekvienoje	 šalyje.	 Dėl	 skirtingų	
kriminalizacijos	 tradicijų	 įvairias	 šalis	 palyginti	 gali	 būti	 problemiška.	Ty-
činiai	 nužudymai	 (turbūt)	 visose	 pasaulio	 valstybėse	 kvalifikuojami	 vieno-
dai	 kaip	 sunkūs	 ar	 labai	 sunkūs	 nusikaltimai.	Antroji	 grupė	 –	 tai	 nusikal-
timai	 nuosavybei,	 paprastai	 labiau	 paplitę	 ekonomiškai	 išsivysčiusiose	
valstybėse,	 kur	 nusikaltimų	 galimybių	 pasiūla	 viršija	 paklausą.	Atsižvel-
giant	 į	 tai,	 kad	 po	 1990	m.	Lietuvoje	 vyko	 esminiai	 ekonominiai	 ir	 soci-
aliniai	 pokyčiai,	 o	 vėliau	 šalies	 ekonominė	 padėtis	 ėmė	 gerėti,	 ypač	 po	
integracijos	 į	 Europos	 Sąjungą,	 galima	 būtų	manyti,	 kad	 per	 nagrinėjamą	
1990–2009	m.	 laikotarpį	 iš	 pradžių	 turėjo	 daugėti	 įtampos	 sukeltų	 smur-
tinių	 nusikaltimų	 (tyčinių	 nužudymų),	 o	 vėliau	 įsivyrauti	 nusikaltimai	 nuo-
savybei	 (vagystės).	 Nors	 lyginti	 šių	 dviejų	 nusikalstamų	 veikų	 rūšių	 ten-
dencijas	 gana	 keblu	 dėl	 itin	 didelių	 proporcijų	 skirtumų,	 tačiau	 apžvelgti	
jas	 verta.	42 pav.	matyti,	 kad	 laikotarpio	 pradžioje	 tyčinių	nužudymų	 (su	
pasikėsinimais)	 buvo	 0,6	 proc.	 Šiek	 tiek	 labiau	 šių	 nusikaltimų	 dalis	 ėmė	
didėti	 1993–1994	m.,	 kai	 jie	 sudarė	 0,79	 ir	 0,89	proc.	 bendros	 nusikaltimų	
struktūros.	Nuo	 1994	m.	 tyčinių	 nužudymų	 (su	 pasikėsinimais)	 dalis	 toly-
giai	mažėjo	 ir	 2006	m.	 sudarė	 0,36	proc.	 2008	m.	 šis	 rodiklis	 vėl	 padidėjo	
iki	 0,39	 proc.,	 o	 2009	m.	 nukrito	 iki	 0,31	 proc.	Atitinkamai	 vagystės	 lai-
kotarpio	 pradžioje	 (1990	 m.)	 sudarė	 65,7	 proc.	 visų	 nusikaltimų,	 vėliau	
(1992	 m.)	 jų	 dalis	 padidėjo	 iki	 75,4	 proc.	 Nuo	 1992	 m.	 vagysčių	 dalis	
pradėjo	 tolygiai	mažėti	 ir	 2009	m.	 jos	 jau	 sudarė	 47,6	 proc.	 visų	nusikals-
tamų	veikų.
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42 pav. Tyčinių	 nužudymų	 (su	 pasikėsinimais)	 ir	 vagysčių	 Lietuvoje	 dalis	
1990–2009	m.	 tarp	visų	nusikalstamų	veikų	proc.

Tokios	tendencijos	lyg	ir	nepatvirtina	arba	tik	iš	dalies	patvirtina	minėtas	
teorines	 prielaidas.	 Tyčinių	 nužudymų	 padažnėjimą	 laikotarpio	 pradžioje	
galima	 aiškinti	 visuomenės	 patiriama	 įtampa	 vykstant	 ekonominiams	 ir	 so-
cialiniams	pokyčiams.	Tačiau	bendros	nusikaltimų	struktūros	vagysčių	dalies	
mažėjimas	rodo,	kad	Lietuva	dar	nėra	 ta	valstybė,	kurioje	susidariusios	 tin-
kamos	sąlygos	oportunistiniams	nusikaltimams.	Pažymėtina,	jog	šiuo	atveju	
būtina	 atlikti	 ir	 latentinio	nusikalstamo	elgesio	 tyrimus548,	 nes	 tokias	 regis-
truoto	 nusikalstamumo	 tendencijas	 gali	 lemti	 jau	 ne	 kartą	minėti	 nusikals-
tamų	veikų	 (ne)registravimo	ypatumai.

Kaip	 jau	 apibendrinta	 anksčiau,	 1990–2008	m.	 Lietuva,	 iš	 pradžių	 iš-
gyvenusi	 sunkų	ekonominio	virsmo	etapą,	vėliau	perėjo	 į	 tolygios	 ekono-
minio	 raidos	 fazę	 (tai	 rodo	 sumažėjęs	nedarbo	 lygis,	didėjęs	darbo	užmo-
kestis	ir	kt.),	tačiau	atsekti	arba	įrodyti	šių	procesų	sąsajas	su	(registruoto)	
nusikalstamumo	tendencijomis	–	itin	sunki	užduotis.	Per	šį	laikotarpį	vyko	

548 Taip	pat	nagrinėti	taikomas	nusikaltimų	prevencijos	priemones.	Alvazzi del Frate A., 
Kesteren J.	Criminal	victimisation	in	Urban	Europe:	Key	Findings	of	the	International	
Crime	Victim	Survey.	2000,	p.	12.

ir	 kriminalinės	 justicijos	 reforma,	 suaktyvėjo	 emigracija	 ir	 veikė	 daugelis	
kitų	 veiksnių.

VIII.3.7.	 Išvados
Nusikaltimus	 lemia	 ir	 individualūs,	 ir	 socialiniai	 veiksniai.	Sociologinės	

ir	 kriminologinės	 teorijos,	 aiškindamos	 socialines	 nusikaltimų	 priežastis,	
dažniausiai	išskiria	tokius	makro-	lygmens	veiksnius	kaip	urbanizacijos	lygis,	
ekonominis	 šalies	 išsivystymas	 ir	 socialinė	 gerovė,	 socialinė	 diferenciacija.	
Taip	pat	pripažįstama,	jog	nusikaltimams	plisti	ar	tikimybei	tapti	nusikaltimo	
auka	 gali	 turėti	 įtakos	 ir	mikro-	 lygmens	 socialiniai	 veiksniai,	 pavyzdžiui,	
asmens	užsiėmimas,	laisvalaikio	praleidimo	būdas,	tam	tikrų	daiktų	turėjimas	
ar	 disponavimas	 tam	 tikra	 nuosavybe,	 alkoholio	 vartojimas	 ir	 kt.	Tiesa,	 šie	
veiksniai	 negali	 tiesiogiai	 lemti	 kriminogeninės	 padėties,	 tačiau	 jie	 gali	 su-
kurti	 galimybes	 ar	 paskatinti	 nusikalstamus	ketinimus.

Šiuolaikinių	 tyrimų	 autoriai,	 remdamiesi	 Europos	 ir	 kai	 kurių	 pasaulio	
valstybių	 duomenimis,	 įrodė,	 kad	 egzistuoja	 veiksniai,	 lemiantys	 atskirų	
nusikaltimų	rūšių	plitimą.	Pavyzdžiui,	valstybėse,	kur	vyksta	spartūs	ekono-
miniai	pokyčiai,	kur	 socialinė	gerovė	nėra	užtikrinama,	o	 socialinė	diferen-
ciacija	didžiulė,	dažniau	plinta	 sunkūs	 smurtinio	pobūdžio	nusikaltimai.	 Jie	
kyla	 iš	 desperacijos	 jausmo	 –	 kaip	 reakcija	 į	 įtampą.	Besivystančiose	 eko-
nomikose	 didėja	 nesunkių	 nusikaltimų	 nuosavybei	 dalis,	 o	 išsivysčiusiose	
valstybėse	 vyrauja	 smulkūs	 nesunkūs	 nusikaltimai,	 dažniausiai	 –	 smulkios	
vagystės.	Tokiose	visuomenėse	nusikalstama	dėl	padidėjusių	galimybių,	bet	
ne	dėl	 reakcijos	 į	 nepakeliamas	gyvenimo	 sąlygas.

Lietuvos	 kriminogeninė	 padėtis	 ir	 jos	 raida	 1990–2009	 m.	 turi	 bendrų	
bruožų	su	kitomis	posovietinio	bloko	ir	Baltijos	valstybėmis.	Tai	siejama	su	
panašiais	politiniais	 įvykiais,	po	kurių	vyko	esminiai	ekonominiai	pokyčiai.	
Padidėjęs	 bendras	 nusikaltimų,	 taip	 pat	 ir	 smurtinių	 nusikaltimų,	 skaičius	
minėto	laikotarpio	pradžioje	aiškinamas	tuo	metu	vyravusia	įtampa,	netikru-
mo	dėl	ateities	nuotaikomis,	kilusiomis	dėl	staiga	padidėjusio	nedarbo,	men-
kų	 socialinių	 garantijų,	 pakitusių	 ekonominių	 sąlygų,	 prie	 kurių	 ne	 visi	 su-
gebėjo	prisitaikyti.	Nors	vėliau	ekonominė	padėtis	stabilizavosi	ir	smurtinių	
nusikaltimų	 dalis	 sumažėjo,	 Lietuva	 vis	 dar	 neprilygsta	 pirmojo	 pasaulio	
šalims,	kur	vyrauja	smulkūs	oportunistiniai	nusikaltimai.	Tačiau	nusikaltimų	
lygį	 tiesiogiai	 lemia	 ne	 pati	 ekonominė	 ar	 socialinė	 padėtis,	 o	 tai,	 kaip	 vi-
suomenė	 ją	 suvokia.	 Pesimistiškai	 nusiteikę,	 nesaugiai	 besijaučiantys	 dėl	
ateities	 asmenys	 gali	 padaryti	 smurtinius	 nusikaltimus	 iš	 desperacijos.	Taip	
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pat	 ir	 pati	 ir	 nusistovėjusi	 socialinė	 struktūra	 gali	 lemti	 tai,	 kad	 atskiroms	
socialinėms	grupėms	(pvz.,	jauniems	neišsilavinusiems	vyrams)	nusikalstama	
veika	gali	 tapti	 patrauklesnė	 ir	 naudingesnė	nei	konformistinis	 elgesys.	To-
kie	 veiksniai	 turėjo	 įtakos	 ir	 Lietuvos	 kriminogeninei	 padėčiai	 minėto	 lai-
kotarpio	pradžioje.

Pastaraisiais	metais	sumažėjusį	nusikaltimų	skaičių	ir	nusistovėjusias	ten-
dencijas	 iš	 dalies	 galima	 aiškinti	 tuomet	 vykusia	 santykinai	 nuoseklia	 eko-
nomine	 raida	 ir	 ekonomikos	 augimu.	2008	m.	prasidėjusi	 ir	 2009	m.	 įsiga-
lėjusi	ekonominė	krizė	iškėlė	daug	naujų	klausimų	nusikalstamumo	tyrimams,	
į	 kuriuos	 atsakyti	 bus	 galima	 mėginti	 ateityje.	 Pažymėtina,	 jog	 daugelis	
stereotipų,	esą	ekonominė	krizė	savaime	smarkiai	didina	nusikalstimų	skai-
čių,	 iš	 pirmo	 žvilgsnio	neatrodo	pagrįsti.
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