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Anotacija 
Moksliniai tyrimai rodo, kad organizuotas nusikalstamumas nėra iš esmės 
tarptautinis ir organizuotas, kaip dažnai jį apibūdina žiniasklaida ir 
teisėsaugos institucijos. Šiuo tyrimu siekiama atskleisti kitokį tarptautinio 
organizuoto nusikalstamumo pobūdį. Pirmoje dalyje analizuojami 
tarptautinio organizuoto nusikalstamumo apibrėžties kriterijai ir siūloma 
Europos lygmeniu sukurti tikslesnę sunkių nusikaltimų terminiją. Antroje 
dalyje apžvelgiamas ir kritiškai vertinamas Europos viešosios tvarkos 
palaikymo institucijų, jų galimybių ir apribojimų ryšys. Reiškiamas 
skeptiškas požiūris dėl naujų analizės metodų ir modelių, pvz., žvalgyba 
grindžiamo viešosios tvarkos palaikymo, ir siūlomos jų alternatyvos. 
Rekomenduojama nesiremti vien tik institucijoje dirbančių asmenų žiniomis 
ir policijos sektoriaus duomenimis, o taikyti kitus viešosios tvarkos 
palaikymo modelius ir į analizės grupes įtraukti nepriklausomus asmenis, 
siekiant ateityje parengti patikimas nusikalstamumo grėsmių vertinimo 
ataskaitas. 
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SANTRAUKA 

Tikslas 

Šiame tyrime analizuojamas tarptautinis organizuotas nusikalstamumas Europos Sąjungoje. 
Tikslas − pateikti kitokį nusikalstamumo apibūdinimą negu naujienų pranešimuose, 
geopolitiniuose žemėlapiuose ir atlasuose aptinkama jo apibrėžtis. 
 
Po Šaltojo karo šių atlasų autoriai veiksmus organizuoto nusikalstamumo srityje mėgino 
pagrįsti remdamiesi karinėmis strategijomis. Jie darė prielaidą, kad nusikalstamos 
grupuotės turi savo struktūrą ir strateginius tikslus, pvz., įsiveržti į teritorijas ir rinkas. 
Remdamiesi tokiais argumentas, šie analitikai įvairias į nusikalstamą veiką įsitraukusias 
grupes vertino vienodai, t. y. kaip nusikaltimų vykdytojus, valdomus užsienyje veikiančių 
organizacijų. Taip ilgainiui sudaromų žemėlapių daugėjo, ir šie žemėlapiai, atsižvelgiant į jų 
paprastumą, buvo naudojami kaip nusikalstamos veikos įrodymai. Taigi jie buvo naudingi 
policijos tarnyboms vykdant nurodymus surasti organizuoto nusikalstamumo šaltinį ir 
maršrutus. Tačiau sudarant šiuos žemėlapius iš esmės iškraipomas pagrįstas sunkios 
nusikalstamos veikos apibūdinimas Europos Sąjungoje. Todėl labai svarbu atlikti analizę, 
kuri būtų grindžiama išsamiomis kriminologinėmis žiniomis, taip pat pačių policijos tarnybų 
vertingais svarstymais, siekiant pateikti naudingas rekomendacijas institucijoms, 
atsakingoms už šių klausimų sprendimą ES lygmeniu. 
 

SVARBIAUSIOS IŠVADOS 

 Pagrįstas sunkaus organizuoto nusikalstamumo apibūdinimas Europos Sąjungoje neturi 
būti grindžiamas supaprastintais strateginiais žemėlapiais. 

 Pirma, šiuose žemėlapiuose nepateikiama išsami ir įvairiapusė nusikalstamos veikos 
apžvalga. Nusikalstamumas vaizduojamas perdėtai ir taip skatinama į jį reaguoti beveik 
kaip į karinę grėsmę. Iš tikrųjų nusikalstamos veikos dalyvių pajėgumai yra mažesni nei 
užsienio šalių kariuomenės pajėgumai (1.1 skirsnis). 

 Antra, šiuose žemėlapiuose retai nurodomi nusikalstamų organizacijų pavadinimai; šios 
organizacijos dažnai siejamos su konkrečia tautybe ar net etninėmis grupėmis. Taigi 
keliami įtarimai visai bendruomenei, nors už nusikalstamą veiką atsakinga tik nedidelė 
asmenų grupė. Ši praktika siejama su dar daugiau problemų, nes ja remiantis 
nepagrįstai suvienodinama daugybė mažų grupių ir neatsižvelgiama į esminį dalyką, kad 
aktyvių nusikalstamų organizacijų beveik niekada nesudaro vienos etninės grupės ar 
tautybės atstovai. Be to, pelningiausią veiklą vykdo vietinės grupės, kurios įkurtos jau 
pakankamai seniai ir yra gerai susipažinusios su pinigų plovimo tinklais ir (arba) 
esamomis vietos, regionų ar net nacionalinės apsaugos formomis (1.3 skirsnis). 

 Trečia, šiuose žemėlapiuose pabrėžiamas nereikšmingas šio reiškinio aspektas, t. y. kad 
nusikaltimus vykdo kitų šalių piliečiai, tačiau neatsižvelgiama į svarbiausią aspektą − 
santykius su vietos bendruomenėmis, visų pirma savivaldybių lygmeniu (1.2 ir 1.3 
skirsniai). Tarpvalstybinė nusikalstama veika negali būti laikoma tik kitų šalių piliečių 
veikla, vykdoma toje valstybėje ir Europos Sąjungoje. 

 Organizuoti nusikalstami tinklai, kurie veikia gana ilgai (taip nutinka retai), yra sukurti 
ne tik kitų šalių piliečių. Tokius tinklus kuria vietos nusikalstamos veikos dalyviai, kurie 
gerai pažįsta savo bendruomenę ir sudaro laikiną sąjungą, siejamą su verslo 
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galimybėmis, su tais, kurie platina tam tikrą produktą. Be to, jie nuolat konkuruoja 
tarpusavyje. Didžioji dalis organizuotos nusikalstamos veikos, pvz., mafijos vykdomos 
veiklos, nepersikėlė į ES, nors tokią grėsmę numatė tie, kurie prieštaravo judėjimo 
laisvei ir Šengeno susitarimui, tvirtindami, kad padėtis pablogės (1 skyrius). Mafija 
nepaskleidė savo atstovų kitose šalyse kaip nusikaltimų vykdytojų, o mėgino sėkmingai 
išlaikyti esamus vietos tinklus kaip pagrindą. Beveik kiekvienu atveju sąjungos 
stabilumą neigiamai paveikia konkurencija, kartais pasireiškianti smurtu (1.4 ir 1.5 
skirsniai). 

 Todėl sunkūs nusikaltimai Europoje dažniau yra neorganizuoti, ir tuo paaiškinama, kodėl 
ekspertai negali susitarti dėl tikslios organizuoto nusikalstamumo apibrėžties (1.1 
skirsnis) arba dėl tokios veiklos tradicinių žemėlapių sudarymo teikiamos papildomos 
naudos, nes jais negalima nustatyti nenuolatinių ir laikinų, nors ir sunkių, nusikaltimų 
masto. 

 Šiuo atveju pagrindinė išvada yra ta, kad nuolatinės organizuotos nusikalstamos veikos, 
kuri grindžiama tarptautiniu etniniu solidarumu ir kurią vykdo galingos organizacijos, 
atsakingos už sunkų organizuotą nusikalstamumą visoje Europos Sąjungoje, idėja nėra 
paremta vietos policijos įstaigų surinktų tikslių duomenų ir teismų įrodymų konkrečiose 
bylose analizės rezultatais; ši idėja nepatvirtinama ir tyrimais, atliekamais kriminologų, 
kurie remdamiesi savo moksliniais tyrimais daro išvadą, kad nusikaltimams priskiriamas 
strateginis ir geopolitinis pobūdis yra klaidingas. Šiuose tyrimuose ir analizės 
modeliuose abejojama žurnalistų požiūriu ir sunkiam organizuotam nusikalstamumui 
priskiriamo strateginio pobūdžio poveikiu. Tai skatina manyti, kad nusikalstama veika 
pagrįsta hierarchija ir koordinavimu, taip pat grėsmės išorės saugumui ir vidaus 
saugumui neatsiejamu ryšiu, tačiau visa tai kelia abejonių. Tokiu ryšiu iš tikrųjų 
pernelyg supaprastinamas sudėtingas ir sunkiai apibrėžiamas nusikalstamumo reiškinys, 
o ne pagrindžiamas jo kintamumas ir tinklų kūrimosi matmuo. 

 Nagrinėjant tiksliausią ir patikimiausią požiūrį į sunkų tarptautinį nusikalstamumą arba 
tarpvalstybinį nusikalstamumą, šiame tyrime atskleidžiama, kad nusikalstama veika 
nėra paremta nuolatiniu modeliu. 

 Daugiausia šios veiklos vykdoma vietos mastu. Tokia veikla vietos mastu retai turi 
nuolatinį pobūdį. Galimybių dažnai pasitaiko dėl teisės aktų pakeitimų (pvz., finansinio 
reglamentavimo panaikinimo), dėl kurių atsiranda spragų, todėl galima patekti į 
neteisėtas rinkas ir įsigyti neteisėtų produktų. Labai retai tai vyksta dėl naujų mafijos 
grupių susikūrimo kitose šalyse, nustatant maršrutus ir bendradarbiavimo modelius 
daugeliui metų. 

 Neaiški teisėtų ir neteisėtų veiksmų nusikalstamoje veikoje riba, taip pat kriminalinio ar 
nusikalstamo pasaulio ir išorinio pasaulio sąsajos neleidžia numatyti būsimų neteisėtų 
sandėrių, sudaromų prieš atliekant nusikalstamą veiką, nors šioje srityje dedama daug 
pastangų. Iš tikrųjų, atlikus išsamią neteisėtos prekybos analizę, matyti, kaip slaptu ir 
tyliu susitarimu visiškai teisėtai veikiančios vietos bendrovės prisideda prie 
nusikalstamos veikos. 

 Kova su tokia nusikalstama veika turi apimti mažiausiai tris lygmenis: 

 pirma, bendro pobūdžio teisės aktus, kuriais reguliuojant teisėtus srautus sudaromos 
sąlygos nepastebėtai veiklą, susijusią su neteisėtais srautais, vykdyti per teisėtai 
atvertus kanalus (pvz., reformos, darančios įtaką bankų sistemai, arba mokesčių rojaus 
sukūrimas tam tikrose teritorijose); 
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 antra, policijos veiklą, visų pirma tarnybas, kurios specializuojasi kovos su sunkiais 
nusikaltimais ir organizuotu nusikalstamumu srityje, pvz., Europolą ir jo nacionalinius 
padalinius; 

 trečia, policijos ir administracines tarnybas, kurios palaiko kasdienę tvarką miestuose (2 
skyrius), taip pat įvairiapusę viešosios tvarkos palaikymo veiklą kaip alternatyvą 
žvalgyba grindžiamam viešosios tvarkos palaikymui. 

 Šie lygmenys glaudžiai susiję, ir juose turi būti keičiamasi informacija. Vis dėlto dėl 
kovos su sunkiais nusikaltimais ribojimo antruoju lygmeniu (Europolas ir jo padaliniai) ir 
poreikio geriau reguliuoti finansinius srautus (pvz., mokesčių rojus) bei vietos policijos 
pajėgų kasdienių pastangų kovoti su nusikalstamumu nepaisymo atsiranda paradoksas: 
specializuoti policijos padaliniai sutelkia savo pastangas į kraštutinius nusikalstamumo 
reiškinius, kurių vertinimas dažnai šališkas, ir kartu lieka atsakingi už nepasiektus 
rezultatus. Jų prašoma parengti ataskaitas, kuriais sustiprinami stereotipai, nors 
dauguma šių policijos pareigūnų itin skeptiškai vertina tokių dokumentų naudą ir 
rezultatus, kurių galima jais pasiekti. Šie padaliniai prašo skirti daugiau laiko, kad būtų 
galima sukurti naudingos operacinės veiklos vaizdą, kuriuo būtų parodomas jų 
užduoties sudėtingumas, o ne vien tik supaprastinta sintezė. Taigi teigiama, kad 
„organizuoto nusikalstamumo grėsmių vertinimas (angl. OCTA) savo dabartine forma 
neatitinka pageidaujamo politikos ciklo reikalavimų, todėl būtina atlikti išsamesnę 
analizę, kad būtų įneštas tvirtas indėlis“1. 

 Iš tyrimo metu atliktų apklausų ir turimų mokslinių duomenų apie tarptautinę viešosios 
tvarkos palaikymo veiklą, visų pirma keitimąsi informacija, matyti, kad vietos policijos 
pajėgos tikriausiai darbą atlieka kur kas geriau negu paprastai manoma. Vietos 
policininkai suima daug smulkių nusikaltėlių ir rimtai sutrikdo neteisėtos prekybos 
veiklą. Jeigu neranda „hidros galvos“ arba nusikaltėlių vado, tai vien todėl, kad jų nėra. 
Todėl policijos pareigūnai kartais būna nepatenkinti, kai gauna bendro pobūdžio 
ataskaitas, ypač Europos lygmeniu, nes jos nėra naudingos jų kasdieniame darbe ir jose 
pateikiama tik sintezė, neatsižvelgiant į vietos aplinkybių sudėtingumą. Visų pirma šiose 
ataskaitose, pvz., Europolo organizuoto nusikalstamumo grėsmių vertinimuose ir 
dabartiniuose sunkių formų ir organizuoto nusikalstamumo grėsmių vertinimuose (angl. 
SOCTA), neišskiriami vietos nusikalstamos veikos modelių ypatumai, nors tai teiktų 
naudingų rezultatų, o kiekvienais metais pateikiami tie patys žemėlapiai, kuriuose 
išvardijami pagrindiniai nusikaltėlių centrai (5 skyriaus priedai). Šių policijos pareigūnų 
nepasitikėjimas turi didelį poveikį, nes Europolo prašymai pateikti informaciją vertinami 
vis skeptiškiau. 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Europos Sąjungos Taryba (2010 m. spalio 25 d.), „Projekto „Harmony“ rezultatai. Bendras Europos 

kriminalinės žvalgybos informacijos modelis. Esamų priemonių sutelkimas ir Europolo centrinio vaidmens 
stiprinimas“, Tarybos dokumentas Nr. 14851/10, p. 71. 
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REKOMENDACIJOS 
 
 Iš šių išvadų matyti, kad Europolas, skelbdamas organizuoto nusikalstamumo grėsmių 

vertinimo ataskaitas, susiduria su didele savo reputacijos vertinimo problema. 
 
 Stengdamasis atsižvelgti į politinius ir žiniasklaidos lūkesčius, kad įgytų pripažinimą, 

nors ir suvokia savo veiklos ribas, Europolas praranda vietinį patikimumą, kaip neseniai 
nutiko Didžiosios Britanijos sunkaus organizuoto nusikalstamumo agentūrai (angl. 
SOCA). Abiem atvejais kyla abejonių būtent dėl žvalgyba grindžiamo viešosios tvarkos 
palaikymo modelio tinkamumo. Toks modelis gali veikti tik esant patikimai šios srities 
informacijai, nes ja remiantis galima atlikti išsamią analizę ir gauti tikslius bei realius 
duomenis. Jei šis modelis nėra veiksmingas, jis tampa netinkamas, ypač tuo atveju, kai 
metodas „iš apačios į viršų“ pakeičiamas metodu „iš viršaus į apačią“. 

 
 Šiame tyrime rekomenduojama atkreipti dėmesį į kitas tipologijas ir modelius 

siekiant išspręsti šiuos sunkumus. Visapusė viešosios tvarkos palaikymo veikla, kuria 
derinami trys kovos su sunkiais nusikaltimais lygmenys, − vienas iš tokių modelių. 
Viena iš žinomiausių alternatyvų − Kanados karališkosios raitosios policijos vado 
sukurtas projektas „Sleipnir“, kuriame pabrėžiami sunkių nusikaltimų rūšių skirtumai ir 
būtinybė kovoti su tarnautojų vykdomais nusikaltimais, taip pat nusikaltimais 
aplinkai. Šie nusikalstamos veikos ypatumai nėra lengvai nustatomi taikant 
dabartinius sunkių nusikaltimų rodiklius, nors tai brangiausiai kainuojantys 
metodai visuomenei kaip visumai, ir su jais sunkiausia kovoti vien tik viešosios 
tvarkos palaikymo priemonėmis. Tačiau, atsižvelgiant į jų svarbą, tai galima pasiekti 
taikant koordinuotą požiūrį į policijos veiklą, integruojant šiuos nusikaltimus į jos 
darbotvarkę, jeigu tai suderinama su vietos viešąja tvarka ir Europos 
rekomendacijomis ir veiksmais. 

 
 Šiuo atveju Europos Sąjunga neabejotinai turi pranašumą dėl savo struktūros, nes 

atsakingos agentūros neturi pasikliauti tik viena nacionalinės politikos sistema. 
Europolas galėtų vykdyti šią veiklą, nedidindamas savo bendro įsikišimo lygio. 

 
 Aptariant modelius, Europolui turėtų būti skirta daugiau laiko ataskaitoms pateikti, 

galbūt jis ataskaitas turėtų teikti kas ketverius metus. Tačiau tokios ataskaitos turėtų 
būtų itin išsamios, kad būtų išvengta šiame tyrime nustatytų sąsajų ir nukrypimų. 

 
 Metinėse ataskaitose dėmesys turėtų būti sutelktas į konkrečią sritį, siekiant sukurti 

papildomą naudą. Jose pirmiausia turėtų būti aptariami sunkių formų nusikaltimai, 
kurie iki šiol nebuvo tinkamai įvertinti (nusikaltimai aplinkai, tarnautojų vykdomi 
nusikaltimai). Kad šios ataskaitos būtų nuoseklios, surinktos informacijos ir ekspertų 
nuomonių aprėptis turėtų būti išplėsta, kad būtų išvengta pasikartojimų ir ilgainiui 
tam tikrų tendencijų atsiradimo. 

 
 Tokiose ataskaitose dėmesys turėtų būti skiriamas ne tik policijos tarnyboms, 

kurios specializuojasi kovos su organizuotu nusikalstamumu ar narkotikais srityse. 
Dalyvauti turėtų ir didžiųjų miestų ir pagrindinių finansinių centrų policijos tarnybos. 
Taigi vietinis patikimumas turėtų būti stiprinamas išsamiais pavyzdžiais. Šią metodiką 
naudoja Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (EMCDDA), įsikūręs 
Portugalijoje. Ataskaitose turėtų būti pateikiama ne tik policijos ekspertų, bet ir 
gydytojų, sociologų ar etnologų nuomonė, kad nebūtų vadovaujamasi vienu požiūriu, 
kuris būdingas specializuotų policijos padalinių veiklai. Be to, turėtų būti svarbus ir 
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politikos ir ekonomikos atstovų indėlis dirbant analizės grupėse, suburtose 
ataskaitai parengti, siekiant pateikti bendrą tarptautinių finansinių mechanizmų, 
susijusių su organizuotu nusikalstamumu, apžvalgą ir apsvarstyti kitus (ne vien 
teisėsaugos) sprendimus. 

 
 Tai galėtų būti aptarta įgyvendinant projektą „Harmony“, kuris svarstomas 

Operatyvinio bendradarbiavimo vidaus saugumo srityje nuolatiniame komitete (COSI), 
jeigu šis komitetas priimtų didesnį dalyvių skaičių, siekdamas sustiprinti bendrą 
tarpusavio ryšį ir pagerinti žinias. Šiuo metu projektas „Harmony“ iš tikrųjų vykdomas 
vadovų lygmeniu, o mažesnių grupių, kurios laikosi tokio pat požiūrio, tarpusavio 
sąveika silpna2. 

 
 Europos Parlamentas − teisės aktų leidėjas, turintis biudžeto valdymo įgaliojimų 

šioje srityje. Tačiau jis niekada nedalyvauja konsultacijose, kaip numatyta projekte 
„Harmony“. Kodėl taip yra? Jis galėtų pateikti alternatyvų požiūrį šiais klausimais, pvz., 
prisidėti prie Europolo ataskaitų kokybės gerinimo. Šiuo tikslu galėtų būti numatytas 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto (LIBE) paskirtų atstovų 
dalyvavimas. Tokie atstovai galėtų pateikti platesnį požiūrį, vertindami bendro 
pobūdžio teisės aktus, jų lygį ir poveikį, nes tokio požiūrio galbūt nesugeba visapusiškai 
atskleisti specializuotos agentūros ir įstaigos. Be to, reikėtų paprašyti COSI komiteto 
pirmininko pateikti ir paaiškinti Parlamentui savo nuomonę įvairių agentūrų santykių ir 
jų pažangos šioje srityje klausimu, taip pat tiksliai apibrėžtos COSI komiteto 
atsakomybės po projekto „Harmony“ įgyvendinimo klausimu. 

 

                                                 
2  Šis aspektas iš dalies atitinka mokslinių tyrimų, kuriuos atliko Madalina Busuioc ir Deirdre Curtin Europos 

Parlamento užsakymu (M. Busuioc ir D. Curtin, 2011 m.), ir mokslinių tyrimų, kuriuos atliko Amandine 
Scherrer, Julien Jeandesboz ir Emmanuel Pierre Guittet, rezultatus (bus paskelbtas informacinis pranešimas dėl 
Vidaus saugumo strategijos); šiuose tyrimuose, atlikus išsamias apklausas, kritiškiau vertinama bendra 
metodika, grindžiama požiūriu „iš viršaus į apačią“, ir prevencinė metodika, į kurią neįtraukti kai kurie dalyviai. 
Be to, šis tyrimas papildo Valsamio Mitsilego atliktą tyrimą, kuriame išsamiau aptartas Tarybos pamatinis 
sprendimas dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu ir veiksmų, kuriais būtų galima sugriežtinti ES teisės 
aktus šioje srityje; tyrimą užsakė Europos Parlamentas (PE453.195).  




