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Šioje monografijoje į makrolygmens nusikalstamą elgesį žvelgiama dviem aspektais. Pirmiausia 
nubrėžiama aiški registruotų nusikalstamų veikų ir nusikalstamo elgesio apraiškų tikrovės 
takoskyra. Pagrindinis šios analizės tikslas buvo nustatyti registruoto ir realaus nusikalstamumo 
loginio „skirtuko“ vietą Lietuvoje. Tai, kad ne tik viešajame diskurse, bet neretai ir politinėje bei 
akademinėje polemikoje oficialioji registruoto nusikalstamumo statistika suvokiama kaip 
nusikalstamo elgesio paplitimo atspindys, yra nesusipratimas, neleidžiantis adekvačiai suvokti 
nusikalstamo elgesio esmės, o kartu ir tinkamai 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 empirinių 
kriminologinių tyrimų labirintuose, bet ir istorinių, socialinių, ekonominių bei teisinių procesų 
įtaką nusikalstamam elgesiui. Svarbu pažymėti, jog tokią temą gvildenti paskatino ir ankstesni 
kitų autorių darbai, atlikti Lietuvos teisės institute. 

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 apraiškomis, apie kurį šiame leidinyje daug rašoma, kita vertus, gerokai 
pasunkino galimybes išlaikyti protingą pusiausvyrą staigiai besikeičiant svarbiems statistikos 
rodikliams. Akivaizdu, jog daugelį šiame leidinyje išsakytų vertinimų, apibendrinimų ir išvadų 
reikės patikrinti vėliau, pasikeitus ekonominiam 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, atsiriboti nuo 
paviršutiniškų, stereotipinių ir (ar) fragmentiškų vertinimų. Tokio pobūdžio ir tokios apimties, 
daug tyrimų apibendrinantis nusikalstamo elgesio paplitimo bei dinamikos kriminologinis 
tyrimas nebuvo lengva užduotis tyrėjų grupei – reikėjo išnagrinėti daug statistikos, mokslinės 
literatūros, institucijų veiklos ataskaitų ir kitokios medžiagos. Atrodo, kad atlikti šią užduotį 
mums pavyko. Be to, viena iš šio leidinio užduočių buvo sukurti tam tikrą „minties įvadą“, 
leisiantį toliau savarankiškai 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 pateikti nuorodas į konkrečias statistikos lenteles, sudarant galimybę 
skaitytojams ir vėliau šiuo leidiniu naudotis kaip tam tikra metodine priemone – pagal 
nuorodas turėtų būti nesudėtinga surasti naujausius statistinius nusikalstamo elgesio rodiklius. 

Monografijoje daug dėmesio skiriama nusikalstamumo sampratai, siekiant sugretinti 
pozityvistinį ir kritinį kriminologinį požiūrius, analizuojamos registruoto ir latentinio 
nusikalstamumo tendencijos Lietuvoje ir Europoje, išsamiau analizuojamos atskiros 
nusikalstamų veikų rūšys (nužudymai, seksualinė prievarta, prekyba žmonėmis, plėšimai, 
vagystės, korupcija, nusikalstamos veikos, susijusios su narkotinėmis ir psichotropinėmis 
medžiagomis, elektroniniai nusikaltimai, nepilnamečių nusikalstamumas, recidyvinis 
nusikalstamumas), taip pat įvairūs veiksniai, turintys įtakos nusikalstamumui bei jo 
registravimui, įskaitant žiniasklaidą ir įvairius kitus socialinius bei ekonominius veiksnius. 
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