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S a n t r a u k a  

 

Straipsnyje nagrinėjamos korupcijos sampratos kriminologiniu ir kriminalistiniu aspektais pro-

blemos. Korupcija kaip nusikalstamas reiškinys buvo analizuojamas kriminologijos, baudžiamosios tei-

sės, sociologijos ir kitų mokslų, tačiau kriminalistiniai korupcijos sampratos klausimai iki šiol Lietuvoje 

nebuvo nagrinėti. Todėl, siekiant plėsti kriminalistikos mokslo galimybes korupcijos tyrimo ir prevencijos 

srityse, aktualia problema tampa tinkamas korupcijos kriminalistinis suvokimas, kadangi kriminalisti-

kai nagrinėjant atskirų nusikalstamų veikų charakteristikas, jų tyrimo, išaiškinimo ir profilaktikos me-

todus, įrodomosios medžiagos rinkimo, tyrimo, vertinimo, panaudojimo techninius ir taktinius būdus ir 

priemones, visų pirma svarbu nustatyti kriminalistinius korupcijos požymius ir apibūdinti tas nusikals-

tamas veikas kriminalistiniu aspektu. Atsižvelgiant į tai šiame straipsnyje ir bandoma pateikti krimi-

nalistinį korupcijos apibūdinimą. Straipsnyje lyginamos ir analizuojamos įstatymų nuostatos, patei-

kiami kriminalistiniu požiūriu svarbūs korupcinio pobūdžio nusikalstamoms veikoms būdingi požymiai, 

išdėstomi samprotavimai dėl korupcijos sampratos atribojimo kriminologijos ir kriminalistikos mokslų 

kontekste.  

 
 

Ávadas 
 

Ðiandien niekas neabejoja, jog korupcijos problema tiek Lietuvoje, tiek kitose pasaulio valsty-
bëse tikrai egzistuoja, o jos mastai yra sunkiai nuspëjami. Oficialus, t. y. teisinis, korupcijos buvimo 
árodymas – tai oficiali, pagal atskirus Baudþiamojo kodekso straipsnius (apimanèius korupcijà), uþre-
gistruotø ir iðaiðkintø nusikalstamø veikø statistika, taip pat teismuose paskelbtø nuosprendþiø, atlikus 
tokiø baudþiamøjø bylø teisminá nagrinëjimà, analizë. Korupcija – tai reiðkinys, besireiðkiantis konkre-
èioje erdvëje ir apimantis skirtingas sritis, todël kovai su ðiuo reiðkiniu turi bûti skiriamas nemenkas 
dëmesys, o èia svarbià reikðmæ turi ir kriminalistikos mokslas.  

Korupcijos socialinis fenomenas egzistuoja nuo senovës kaip viena labiausiai paplitusiø ir itin 
kenksmingø valstybës tarnybai elgesio formø. Korupcija primena pusiau mistiná fenomenà: visi apie jà 
kalba, taèiau niekas tiksliai negali ávardyti, kas ji yra.  

Vyrauja nuomonë, kad tokios nusikalstamos veikos kaip kyðio, neteisëto atlyginimo priëmimas, 
papirkimas neatsiejamos nuo korupcijos sàvokos, taèiau taip pat akivaizdu, kad korupcija apima 
ðiuos nusikaltimus, bet neapsiriboja vien tik jais. Todël, siekiant plësti kriminalistikos mokslo galimy-
bes korupcijos tyrimo ir prevencijos srityse, svarbu iðsiaiðkinti ir kriminalistinæ ðio reiðkinio sampratà, 
nes labai svarbu atsakyti á klausimà, ar galima atskleisti kriminalistinius korupcijos poþymius ir apibû-
dinti ðià nusikalstamà veikà kriminalistiniu aspektu. Reikia pasakyti, kad iki ðiol kriminalistinë korupci-
jos samprata Lietuvoje nebuvo nagrinëta. Korupcija analizuojama tik kriminologijos ir sociologijos 
mokslø kontekstuose, nuoðalëje paliekant kriminalistikà. Todël ðis straipsnis – tai mëginimas pateikti 
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kriminalistinæ korupcijos sampratà, o tai daryti tikslinga visø pirma aptariant kriminologinæ korupcijos 
sampratà, taip siekiant uþèiuopti korupcijos, kaip socialinio reiðkinio, esmæ.  

Straipsnyje, taikant lyginamàjá, loginá, sisteminës analizës, kritikos ir kitus metodus, siekiama at-
riboti kriminalistinæ korupcijos sampratà nuo kriminologinës ir atskleisti kriminalistinës korupcijos sa-
mpratos ypatumus. Siekiant ðio tikslo nagrinëjamos tarptautiniø teisës aktø nuostatos, analizuojami 
Lietuvos, taip pat kitø uþsienio valstybiø ástatymai, mokslinë literatûra. 
 

1. Korupcijos apibûdinimas kriminologiniu aspektu 
 

Teigiama, kad tiek, kiek egzistuoja tarnyba, pareigos, pasitikëjimas jø vykdytojais, tiek egzis-
tuoja ir pati korupcija [1, p. 344–345]. Tai pagrindþia 150 dantiraðèio áraðø, kuriuos danø archeologø 
grupë surado Sirijoje, Rakkos mieste. Juose teigiama, kad toje vietovëje buvæs asirø civilizacijos, eg-
zistavusios XIII a. pr. Kr., administracinis centras. Rastas specialus archyvas, priklausæs institucijai, 
atitinkanèiai ðiø dienø vidaus reikalø ministerijà, kuriame buvo sukaupti duomenys apie valdininkus, 
ëmusius kyðius [2, p. 36]. Korupcijos reiðkinys nebuvo svetimas ir senovës Lietuvoje: XVI a. iðkilus 
Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës politikas ir humanistas A. Volanas traktate „Apie politinæ arba pi-
lietinæ laisvæ“ raðë: „(…) jei valdþia (…) bûtø pavedama „neðvariems“ þmonëms, tie visada rûpintøsi 
savo nauda nei visø gerove, ir neátikëtina, kad tokiems þmonëms stovint prie valdþios vairo, valstybës 
plaukimas bûtø laimingas bei teisingas“ [3, p. 140]. Taigi istorijos faktai rodo, kad korupcija – senas 
kaip pasaulis reiðkinys, ir kad þmonija niekada nebuvo linkusi su juo taikstytis.  

Korupcijos terminas kilæs ið lotyniðko þodþio „coruptio“, kuris reiðkia gadinimà, papirkimà. 
„Tarptautiniø þodþiø þodynas“ korupcijà aiðkina panaðiai: „korupcija – tai pareigybiniø teisiø panau-
dojimas pasipelnymo tikslais; pareigûno ar politinio veikëjo papirkimas“ [4, p. 269]. Kitas „Tarptauti-
niø þodþiø þodynas iðpleèia ðio þodþio aiðkinimà ir teigia, kad „korupcija – tai valstybës ástaigos pa-
reigûno ar politinio veikëjo kyðio ëmimas uþ pareigø atlikimà arba uþ ástatymo paþeidimà, siekiant 
naudos sau ar abipusës naudos, papirkimas, kyðininkavimas“ [5, p. 673]. Taigi korupcija ávardijama 
valdininkø elgsena, jø piktnaudþiavimas jiems suteiktais ágaliojimais, padëties iðskirtinumu dël asme-
niðkø savanaudiðkø paskatø.  

Korupcijà kaip komplikuotà socialiná reiðkiná apibrëþti iðties nëra lengva. Anot V. Justickio, ko-
rupcijos reiðkiniai yra tokie sudëtingi, jos formos atskirose ðalyse yra tokios ávairios, kad po ilgø ban-
dymø surasti visoms ðalims vienodà apibrëþimà buvo suabejota, ar tai ámanoma apskritai, nes patei-
kiama daugiau nei 300 korupcijos apibrëþimø [1, p. 344–345]. Ðià mintá pagrindþia S. R. Ackermano 
teiginys, jog tai, kà vienas laiko kyðiu, kitas laiko dovana [6, p. 19]. Vadinasi, visø pirma bûtina prieiti 
prie vienos nuomonës dël korupcijos kaip atskiro socialinio reiðkinio apibrëþimo, identifikuoti ðiam 
reiðkiniui bûdingus bruoþus ir tik tada kalbëti apie jos paplitimo mastà, lygá, daromà þalà, tyrimà, pre-
vencijà ir kitus su tuo susijusius klausimus.  

Nepriklausomybæ atkûrusioje Lietuvoje korupcijos ir jos prevencijos problema mokslininkai 
pradëjo domëtis tik antroje devintojo deðimtmeèio pusëje. Sovietmeèiu apie korupcijà ir kyðininka-
vimà buvo kalbama labai nedaug, pripaþástant tik smulkiàjà korupcijà, kuri reiðkësi socialinëje þmoniø 
aptarnavimo srityje, taip bandant sudaryti vaizdà, jog kyðininkavimas – tai „bjauri praeities liekana, ku-
rios ðaknys siekia tolimà praeitá“, ir kad „tarybinei visuomenei kyðininkavimas yra visiðkai svetimas 
reiðkinys“ [7]. Remdamiesi tarptautiniu patyrimu, 1997 m. teisininkai A. Pivoriûnas ir D. Joèienë pa-
mëgino apibrëþti korupcijos sampratà, jos rûðis, valstybiø vykdomà teisinio korupcijos persekiojimo 
praktikà [8]. Be to, ðiuos klausimus ið kriminologijos mokslo pozicijø nagrinëjo ir V. Justickis bei A. 
Raudonienë [19]. Lietuvos teisës instituto direktorius A. Dapðys pamëgino parengti organizuoto nusi-
kalstamumo ir korupcijos prevencijos koncepcijos metmenis [10]. Kiek vëliau ðios idëjos atsispindëjo 
1999 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybës priimtoje valstybinëje „Organizuoto nusikalstamumo ir ko-
rupcijos prevencijos programoje (laikotarpiui iki 2005 metø)“. Korupcijos ir organizuoto nusikalsta-
mumo sàsajas apibûdino teisininkai A. Gutaustas [11] ir K. Ðimkus [12]. Kiti teisininkai, pavyzdþiui, P. 
Kuconis ir V. Nekroðius, apþvelgë Specialiøjø tyrimø tarnybos vietà ðalies teisësaugos sistemoje, taip 
pat apibrëþë ðios institucijos funkcionavimo principus [13]. Sociologas A. Dobryninas ir teisininkas V. 
Skapcevièius analizavo kriminogeninës padëties Lietuvoje pokyèius, taip pat teisës sistemos reformà, 
þiniasklaidos vaidmená, atspindint nusikalstamumo bûklæ bei formuojant vieðàjà nuomonæ [14]. Be to, 
praëjusá deðimtmetá korupcijos reiðkinys tapo ne tik teisiniø, bet ir sociologiniø tyrimø objektu: 1997 
m. Teisës institutas atliko viktimologinæ apklausà, kurioje buvo klausiama ir apie valstybës tarnautojø 
korumpuotumà [15]; 1999 m. „Vilmorus“ agentûra atliko pirmàjá nacionaliná specialiai korupcijos pro-
blemà analizuojantá gyventojø ir verslininkø tyrimà [16]; 2000 m. rugpjûèio–gruodþio mënesiais 
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„Transparency International“ Lietuvos skyrius ir sociologiniø tyrimø agentûra „Baltijos tyrimai“ nagri-
nëjo politiniø partijø antikorupcines nuostatas, atliko sociologinæ gyventojø apklausà [17]. Tad galime 
teigti, kad Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitø valstybiø, korupcijos ðaknys glûdi praeityje, o dabartis su-
daro sàlygas naujoms korupcijos pasireiðkimo formoms. Jas keisdama korupcija prasiskverbia á ávai-
rias valstybës institucijas, politikos sritá, privatø sektoriø, o neretai ágyja ir tarptautiná pobûdá. Visa tai 
dar kartà skatina pateikti aiðkø korupcijos apibrëþimà, kurio visø pirma bandoma ieðkoti nacionali-
niuose teisës aktuose.  

Lietuvos Respublikos valstybës saugumo departamento vadovaujama autoriø grupë, 1999 m. 
atlikusi Lietuvos Respublikos uþsienio reikalø ministerijos uþsakytà (inicijavo PHARE programa) tyrimà 
„Korupcijos situacijos Lietuvoje preliminarinis ávertinimas bei kovos su korupcija strategijos matmenø 
parengimas“, pabrëþë, kad „Lietuvos Respublikos ástatymuose ir kituose teisës aktuose vartojamas 
korupcijos terminas, taèiau esminiu ðalies teisinës sistemos, ástatymo leidëjo darbo trûkumu yra ir 
lieka tai, kad iki ðiol neturime grieþtai ir juridiðkai tiksliai apibrëþtos korupcijos definicijos […]. O jis yra 
bûtinas, antraip kovos su korupcija strategija, objektas liks neaiðkûs ir neapibrëþti. Todël juridinës ir 
kitokios praktinës antikorupcinës priemonës, korupcijos prevencijos taktika ir praktika bus nepakan-
kamai efektyvi“ [19, p. 4]. Lietuvos Respublikos specialiøjø tyrimø tarnybos (toliau – STT) vadovo 
1999 m. spalio mën. pasiraðytame „Nacionalinës kovos su korupcija strategijos metmenø projekte“ 
taip pat paþymima, kad „Korupcijos samprata neturëtø bûti pamirðta, vykdant teisinæ reformà Lietu-
voje, ir turëtø atsispindëti atitinkamuose ástatymuose“ [19].  

Tai, jog korupcijos apibrëþimo problema aktuali kiekvienai valstybei, patvirtina ir Jungtiniø 
Tautø Organizacijos Pareigûnø elgesio kodekso 7 straipsnio b punktas, kuris nurodo, kad korupcijos 
sàvoka turi bûti apibrëþta pagal nacionalinæ teisæ [20, p. 7]. Lietuvos ástatymø leidëjas nepasistengë 
apibrëþti korupcijos reiðkinio – pastebimi tik atskiri bandymai apibûdinti korupcijà. Ðtai Lietuvos Res-
publikos Vyriausybës nutarimu Nr. 62 „Dël korupcijos prevencijos programos“ patvirtinta Organizuoto 
nusikalstamumo ir korupcijos prevencijos programa, kurios antroje dalyje vertinant iðanalizuotà pa-
dëtá pateikiami du korupcijos aspektai:  

1. korupcija – tai visuma pareiginiø nusikaltimø; 
2. korupcija – tai organizuoto nusikalstamumo egzistavimà uþtikrinantis veiksnys [21].  
Korupcijos sampratos teisinæ problemà bandoma iðspræsti Lietuvos Respublikos specialiøjø ty-

rimø tarnybos ástatyme. Jame pateikiama tokia korupcijos sàvoka: „korupcija – tai valstybës tarnau-
tojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priëmimas turti-
nës ar kitokios asmeninës naudos (dovanos, paslaugos, paþado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui 
uþ atlikimà arba neatlikimà veiksmø pagal einamas pareigas, taip pat valstybës tarnautojo ar jam pri-
lyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinës ar kitokios asmeninës naudos 
sau arba kitam asmeniui ar ðià naudà priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siûlymas ar sutei-
kimas valstybës tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinës ar kitokios asmeninës naudos (dova-
nos, paslaugos, paþado, privilegijos) uþ atlikimà arba neatlikimà veiksmø pagal valstybës tarnautojo 
ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant ðioje dalyje nurodytas 
veikas“ [22]. Turbût daugelis pritars nuomonei, kad minëtame ástatyme pateiktas korupcijos kaip reið-
kinio apibrëþimas yra ganëtinai platus, ið esmës ðiuo metu turintis daugiau tik teorinæ reikðmæ.  

Reikëtø atkreipti dëmesá á Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX–
711 priimtà Lietuvos Respublikos nacionalinæ kovos su korupcija programà, kurios 5.3 punkte, atsi-
þvelgiant á Lietuvos Respublikos ir tarptautiniø organizacijø teisës aktus ir esamà padëtá, abstrakèiai 
teigiama, kad „korupcija yra bet koks valstybës tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitin-
kantis jiems suteiktø ágaliojimø ar nustatytø elgesio standartø, arba tokio elgesio skatinimas siekiant 
naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenø ir valstybës interesams“ [23]. Kaip raðo A. 
Raudonienë, ið pirmo þvilgsnio ði traktuotë lyg ir atitinka ðiuolaikinæ korupcijos sampratà, numatanèià 
atsakomybæ uþ korupcines veikas asmenims, dirbantiems privaèiame sektoriuje ar besiverèiantiems 
profesine veikla, taèiau jie turi turëti vieðojo administravimo ágaliojimus arba teikti vieðàsias paslau-
gas1. Bûtent tai leidþia manyti, kad asmenys, dirbantys privaèiame sektoriuje, vis dëlto gali iðvengti 
atsakomybës uþ veiksmus, kuriais pasireðkia korupcija, juolab kad panaikinti Baudþiamojo kodekso 
straipsniai „Komercinis papirkimas“ ir „Nepagrásto atlyginimo priëmimas“, numatæ atsakomybæ uþ 
veiksmus, kuriais korupcija pasireiðkia privaèiame sektoriuje [9, p. 114–121]. Be abejo, pateikti ko-
rupcijos apibûdinimai iki galo neapibrëþia ðio reiðkinio. Deja, korupcijos turinio ir sampratos nepatei-

                                                 

1 LR BK 230 str. 3 d. valstybės tarnautojui prilygina asmenį, kuris dirba bet kokioje valstybinėje, nevalstybinėje ar privačioje 
įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje arba verčiasi profesine veikla ir turi atitinkamus viešojo administravimo įgaliojimus, arba 
teikia viešąsias paslaugas, išskyrus ūkines ar technines funkcijas atliekantį asmenį. 
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kia ir Lietuvos baudþiamasis ástatymas, nors nurodoma, kad tai pavojingas visuomenei, prieðingas 
teisei dalykas.  

Taigi pasitelkus á pagalbà baudþiamàjà teisæ, ið baudþiamajame ástatyme pateiktø nusikaltimø ir 
baudþiamøjø nusiþengimø valstybës tarnybai ir vieðiesiems interesams sudëèiø pagal jos reiðkimosi 
sritis galima iðskirti dvi korupcijos rûðis: korupcija valstybinio valdymo srityje ir komercinë korupcija. 
Bûtent èia atsiskleidþia ðiandien neretai analizuojamas korupcijos sampratø skirstymas á korupcijà si-
auràja ir plaèiàja prasme. Kaip raðo A. Raudonienë, Jungtiniø Tautø Organizacijos informaciniame þi-
nyne, skirtame tarptautinei kovai su korupcija, Pasaulio banko bei „Transparency International“ pa-
teiktuose korupcijos apibrëþimuose bei Specialiøjø tyrimø tarnybos ástatyme pateiktas korupcijos „si-
auràja prasme“ apibrëþimas, t. y. ðiø veikø subjektas yra tik valstybës tarnautojai. Daþniausiai turima 
omenyje valstybës valdymo, vieðojo administravimo pareigûnas ar tarnautojas ir jo tarnyba, tai gali 
bûti mokesèiø inspektorius, muitininkas, policijos pareigûnas, bet koks kitas valstybës tarnautojas, 
priimantis sprendimus valstybës vardu. Tokia korupcijos sàvoka apima tik sritis, kuriose veikë valsty-
bës tarnautojai ar politikai, turintieji „vieðà ágaliojimà – dirbantys vieðojo administravimo institucijose, 
parlamente, savivaldybëse“. Ðiuo atveju korupcijos sàvoka neapima privataus verslo, taip pat þi-
niasklaidos. Korupcijos sàvokai plaèiàja prasme (arba moderniam korupcijos apibrëþimui) pagrindà 
padëjo Europos Tarybos kovos su korupcija grupës „darbinis“ korupcijos apibrëþimas, korupcijà api-
bûdinantis kaip kyðininkavimà arba bet koká kità veiksmà, susijusá su asmenimis, kuriems suteikta 
valstybinio ir privataus sektoriaus atsakomybë ir kurie paþeidþia savo ásipareigojimus kaip valstybës 
pareigûnai, privataus sektoriaus darbuotojai, nepriklausomi verslininkai arba bet kokio kito statuso 
asmenys, já panaudojantys nepelnytai naudai ágyti sau arba kitiems. Ðiame apibrëþime bet kokiu kitu 
veiksmu gali bûti laikomas sukèiavimas, neteisëti mokëjimai, balsø ar pareigø pirkimas ir pardavimas, 
neteisëta politinë parama, piktnaudþiavimas ágaliojimais, valstybës lëðø iðeikvojimas. Ðiuo atveju ko-
rupciniø veiksmø subjektas gali bûti tiek valstybës tarnautojas, tiek kitas asmuo. Toks platus korupci-
jos apibrëþimas apima ne tik valstybinæ tarnybà bei tarnybà privataus verslo srityje, bet ir politinæ 
veiklà [9, p. 114–121]. Manytina, jog toks korupcijos, kaip socialinio reiðkinio, besireiðkianèio ávairiose 
visuomenës ir valstybës gyvenimo srityse, apibrëþimas ið esmës yra bûdingas kriminologijos ir so-
ciologijos, bet ne kriminalistikos mokslui, nes kriminalistikos tyrimo objektas yra ne nusikalstamumas, 
kaip socialinis reiðkinys, apskritai, o labiau atskiros konkreèios nusikalstamos veikos, jø charakteris-
tika, tyrimo, iðaiðkinimo ir profilaktikos metodai, árodomosios medþiagos rinkimo, tyrimo, vertinimo, 
panaudojimo techniniai ir taktiniai bûdai ir priemonës. Be abejo, bûtø idealu, jeigu kriminalistikos 
mokslo objektas apimtø ir pavienius nusikaltimus ar nusikaltëlius (mikrosritis), ir nusikalstamumà kaip 
visuomenës fenomenà ar nusikaltëliø kategorijas (makrosritis) [24, p. 5–6], taèiau kalbant apie korup-
cijos, kaip socialinio reiðkinio, sampratà kiltø klausimas, ar tokiu atveju kriminalistika tinkamai atliktø 
savo paskirtá praktinëje nusikalstamas veikas tirianèiø pareigûnø veikloje? Manyèiau, kad ne.  

Taigi patá korupcijos reiðkiná reikëtø suvokti kaip besikartojanèià, integralià nusikalstamà veikà, 
kurià vykdo individas, palaikantis tarnybos santykius su valstybës aparatu, privaèiu verslo subjektu, 
rinkëjais, þiniasklaidos auditorija (skaitytojais, þiûrovais), ir kuri pasireiðkia piktnaudþiavimu savo pa-
dëtimi bei pasitikëjimu siekiant asmeninës naudos, kurià taip pat reikëtø suprasti plaèiau, t. y. ne tik 
kaip materialià, bet ir kaip kitokià, pavyzdþiui, kaip prestiþà, galimybæ siekti karjeros, kaip atsakomàjà 
paslaugà. Bûtent tokià korupcijos, kaip ne pavienio atskiro kyðio, o daugiau ar maþiau nuolatinio ky-
ðininkavimo, bûdingo þmogui ar þmoniø grupei, sàvokà reikëtø turëti omenyje kalbant apie korupcijà 
kaip socialiná reiðkiná, t. y. kriminologiniu aspektu.  
 
 

2. Korupcijos apibûdinimas kriminalistikos moksle 
 

Kriminalistika – taikomasis mokslas, grindþiamas baudþiamosios ir baudþiamojo proceso teisës 
normomis [25]. Iðties dël kriminalistikos ir baudþiamojo proceso santykio ið esmës nesiginèijama: 
baudþiamojo proceso ástatymas reglamentuoja procesinæ nusikaltimø tyrimo tvarkà, o vadovauda-
masi baudþiamàja teise bei baudþiamuoju procesu ir kitø mokslø laimëjimais, kriminalistika rengia 
procesiniø veiksmø bei nusikaltimø tyrimo taktikà, technikà bei metodikà. Ið esmës nesiginèijama ir 
dël kriminalistikos bei baudþiamosios teisës sàryðio: kriminalistika, analizuojanti ir rengianti nusikals-
tamø veikø atskleidimo, jø iðaiðkinimo ir prevencijos metodus, neabejotinai naudojasi baudþiamosios 
teisës normomis, nustatanèiomis nusikalstamas veikas ir joms bûdingus bruoþus, be to, kriminalistika 
plaèiai vartoja baudþiamosios teisës sàvokas bei, ágyvendindama jai iðkeltus uþdavinius, privalo va-
dovautis atitinkamais baudþiamosios teisës ástatymais (pavyzdþiui, nagrinëdama ir rengdama atskirø 
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nusikalstamø veikø rûðiø tyrimo metodikà, privalo vadovautis ðias veikas apibrëþianèiomis baudþia-
mojo ástatymo nuostatomis). Vadinasi, kalbant apie kriminalistinæ korupcijos sampratà omenyje reikia 
turëti ne korupcijà kaip atskirà socialiná reiðkiná, o korupcinio pobûdþio nusikalstamas veikas, ávardy-
tas baudþiamajame ástatyme. Korupcinio pobûdþio nusikalstamos veikos (kitaip dar literatûroje vadi-
namos korupcijos pasireiðkimo formomis) átvirtintos tiek tarptautiniuose, tiek ir nacionaliniuose teisës 
aktuose.  

Pats svarbiausias tarptautinës teisës aktas ðioje srityje – Baudþiamosios teisës konvencija dël 
korupcijos Nr. 173, kurià 1999 m. sausio 27 d. Strasbûre pasiraðë ir Lietuvos Respublikos ágalioti at-
stovai. Ðioje konvencijoje yra ávardytos atskiros korupcijos pasireiðkimo formos: vietos valstybës pa-
reigûnø aktyvusis kyðininkavimas, vietos valstybës pareigûnø pasyvusis kyðininkavimas, vietos vie-
ðøjø susirinkimø nariø kyðininkavimas, uþsienio valstybës pareigûnø kyðininkavimas, uþsienio vieðøjø 
susirinkimø nariø kyðininkavimas, aktyvusis kyðininkavimas privaèiame sektoriuje, pasyvusis kyðinin-
kavimas privaèiame sektoriuje, tarptautiniø organizacijø pareigûnø kyðininkavimas, tarptautiniø pa-
rlamentiniø asamblëjø nariø kyðininkavimas, teisëjø ir tarptautiniø teismø pareigûnø kyðininkavimas, 
prekyba poveikiu, pajamø, gautø padarius su korupcija susijusá nusikaltimà, plovimas, buhalteriniai 
nusikaltimai [26, p. 7–9]. 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos ástatymo 2 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad ko-
rupcinio pobûdþio nusikalstamos veikos – tai kyðininkavimas, tarpininko kyðininkavimas, papirkimas, 
kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos vieðojo administravimo sektoriuje arba teikiant vieðà-
sias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudþiavimas tarnybine padëtimi arba 
ágaliojimø virðijimas, piktnaudþiavimas oficialiais ágaliojimais, dokumentø ar matavimo priemoniø suk-
lastojimas, sukèiavimas, turto pasisavinimas ar iððvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, ko-
mercinës paslapties atskleidimas, neteisingø duomenø apie pajamas, pelnà ar turtà pateikimas, nusi-
kalstamu bûdu ágytø pinigø ar turto legalizavimas, kiðimasis á valstybës tarnautojo ar vieðojo administ-
ravimo funkcijas atliekanèio asmens veiklà ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokiø veikø padarymu 
siekiama ar reikalaujama kyðio, papirkimo arba nuslëpti ar uþmaskuoti kyðininkavimà ar papirkimà 
[27]. Lietuvos Respublikos specialiøjø tyrimø tarnybos ástatymo 2 dalies 3 punkte [28] pateiktas toks 
pat korupcinio pobûdþio nusikalstamø veikø apibûdinimas.  

Be abejo, laikymasis nuomonës, jog korupcijos kriminalistinë samprata yra siejama su korup-
cinio pobûdþio nusikalstamomis veikomis, suponuoja mintá, jog èia korupcija suvokiama daugiau „si-
auràja prasme“, t. y. ðiø veikø subjektai yra tik valstybës tarnautojai. Tai pagrindþia ir Lietuvos Res-
publikos korupcijos prevencijos ástatymo, Specialiøjø tyrimø tarnybos ástatymo ir Baudþiamojo ko-
dekso XXXIII skyriaus „Nusikaltimai ir baudþiamieji nusiþengimai valstybës tarnybai ir vieðiesiems inte-
resams“ nuostatø lyginamoji analizë. Akivaizdu, jog kriminalistinë korupcijos samprata apima ne tik 
nusikalstamas veikas, susijusias su valstybës tarnyba, t. y. kyðininkavimà, tarpininko kyðininkavimà, 
papirkimà ir kt., bet ir kitas nusikalstamas veikas, jeigu jos padarytos vieðojo administravimo sekto-
riuje arba teikiant vieðàsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos ir jeigu tokiø veikø 
padarymu siekiama ar reikalaujama kyðio, papirkimo arba nuslëpti ar uþmaskuoti kyðininkavimà ar 
papirkimà (dokumentø ar matavimo priemoniø suklastojimas, sukèiavimas, turto pasisavinimas ar ið-
ðvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinës paslapties atskleidimas, neteisingø duo-
menø apie pajamas, pelnà ar turtà pateikimas, nusikalstamu bûdu ágytø pinigø ar turto legalizavimas 
ir kt.). Vadinasi, kalbant apie kriminalistinæ korupcijos sampratà korupcija yra ávardijamas valdininkø 
elgesys, jø piktnaudþiavimas jiems suteiktais ágaliojimais, padëties iðskirtinumu dël asmeniðkø sava-
naudiðkø paskatø. Þodþiu, kriminalistinë korupcija galima valstybës tarnyboje, kur valstybës tarnau-
tojams suteikti ágaliojimai, tiksliai apibrëþtos nusikalstamos veikos, susijusios su valstybës tarnyba ir 
vieðaisiais interesais. Todël aktualu atkreipti dëmesá á ðiuo metu galiojantá Valstybës tarnybos ástatymà 
[29], valstybės tarnybą apibrëþiantá kaip teisiniø santykiø, atsirandanèiø ágijus valstybës tarnautojo 
statusà, jam pasikeitus ar já praradus, taip pat atsirandanèiø dël valstybës tarnautojo vieðojo administ-
ravimo veiklos valstybës ar savivaldybës institucijoje ar ástaigoje ágyvendinant tam tikros valstybës 
valdymo srities politikà ar uþtikrinant jos ágyvendinimo koordinavimà, koordinuojant tam tikros valsty-
bës valdymo srities ástaigø veiklà, valdant, paskirstant finansinius iðteklius ir kontroliuojant jø panau-
dojimà, atliekant audità, priimant ir ágyvendinant teisës aktus, valstybës ir savivaldybiø institucijø ar 
ástaigø sprendimus vieðojo administravimo srityje, rengiant ar koordinuojant teisës aktø, sutarèiø ar 
programø projektus ir teikiant dël jø iðvadas, valdant personalà arba turint vieðojo administravimo ága-
liojimus nepavaldþiø asmenø atþvilgiu, visuma. Be abejo, valstybës tarnybos sàvoka nëra aiðki ir 
konkreti ir, kaip daugelis su korupcija susijusiø reiðkiniø, reikalauja iðsamios analizës, taèiau tai – jau 
kito tyrimo objektas.  
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Ádomu tai, kad uþsienio valstybës, tarptautinës su korupcija kovojanèios organizacijos taiko 
skirtingus korupcijos formø skirstymo principus – vienos ðalys tenkinasi kyðininkavimo sàvoka, o kitos 
mëgina skrupulingai apibrëþti galimas ávairias korupcinio pobûdþio veikas. Kai kuriø valstybiø teisës 
aktai korupcijà apibûdina iðvardydami korupcinæ veikà ir elgesá, susijusá su ávairiomis organizuoto nu-
sikalstamumo formomis. Australijos Nepriklausomos komisijos kovai su korupcija aktas korupcijai 
priskiria tokias veikas: netinkamas pareigûno elgesys (piktnaudþiavimas tarnybine padëtimi), kyðinin-
kavimas, ðantaþas, neteisëto atlyginimo siûlymas ar priëmimas, sukèiavimas (apgavystë), vagystë, 
nusikaltimai teisingumui, lëðø iððvaistymas, rinkiminis kyðininkavimas, rinkimø kampanijos finansa-
vimo paþeidimai, sukèiavimai per rinkimus, rinkëjø papirkinëjimas, mokesèiø vengimas, pajamø slë-
pimas, valiutiniø operacijø taisykliø paþeidimas, prekyba narkotinëmis medþiagomis, nelegalus azar-
tiniø þaidimø verslas, sàvadavimas, nelegalaus verslo organizavimas, ámoniø bankroto ástatymo pa-
þeidimai, nusikaltëliø slëpimas, dokumentø klastojimas, valstybës interesø iðdavimas, mëginimai su-
kurti organizuotà nusikalstamà grupuotæ ir kt. [30, p. 4]. Kaip matyti, Australijoje prie korupcinio po-
bûdþio nusikalstamø veikø galima priskirti iðties nemaþai nusikaltimø, o daugelio Europos valstybiø 
baudþiamieji kodeksai kaip korupcijos apraiðkas nurodo atskiras nusikalstamas veikas – kyðininka-
vimà, neteisëtà poveiká verslui ar balsavimo rezultatams ir kitas veikas [31, p. 81–91]. 

Kriminalistikos tikslas – padëti tyrëjui iðtirti nusikaltimus [32, p. 30–31], tad sàvokai „korupcinio 
pobûdþio nusikalstamos veikos“ galima kelti tuos paèius reikalavimus. R. Burdos nuomone, nusi-
kalstamø veikø skirstymo pagrindas turëtø bûti kriminalistiniu poþiûriu svarbûs nusikalstamø veikø 
poþymiai, á kuriuos atsiþvelgiant bûtø galima parengti jø tyrimo metodikà. Dël to susidûrus su nusi-
kalstama veika pirmiausia reikëtø bandyti atsakyti á klausimus, kur, kas, kada, kieno padedamas, ko-
kiu bûdu ir kokiom priemonëm padarë ðià veikà. Á ðiuos klausimus turëtø padëti atsakyti rengtos ati-
tinkamos nusikaltimø tyrimo rekomendacijos, kurios turëtø nurodyti kur, kokiu bûdu ieðkoti korupcinio 
pobûdþio nusikalstamø veikø pëdsakø, kaip jais operuoti atliekant tyrimà, kas lemia sëkmæ tiriant pa-
naðias nusikalstamas veikas.  

Remiantis R. Burdos suformuluotu ekonominiams nusikaltimams bûdingø poþymiø modeliu 
[32, p. 30–31] ir já pritaikius mûsø nagrinëjamai srièiai, galima iðskirti ðiuos pagrindinius korupcinio 
pobûdþio nusikalstamoms veikoms bûdingus poþymius: 

1. nusikalstamos veikos objektas – baudþiamojo ástatymo saugomi visuomeniniai santykiai, á 
kuriuos nukreipta pavojinga veika, kuria daroma þala arba sudaromos sàlygos jà padaryti. Korupcinio 
pobûdþio nusikalstamø veikø objektas yra valstybës tarnyba, kaip teisiniø santykiø, atsirandanèiø ági-
jus valstybës tarnautojo statusà, jam pasikeitus ar já praradus, taip pat atsirandanèiø dël valstybës tar-
nautojo vieðojo administravimo veiklos valstybës ar savivaldybës institucijoje ar ástaigoje ágyvendinant 
tam tikros valstybës valdymo srities politikà ar uþtikrinant jos ágyvendinimo koordinavimà, koordinuo-
jant tam tikros valstybës valdymo srities ástaigø veiklà, valdant, paskirstant finansinius iðteklius ir kont-
roliuojant jø panaudojimà, atliekant audità, priimant ir ágyvendinant teisës aktus, valstybës ir savival-
dybiø institucijø ar ástaigø sprendimus vieðojo administravimo srityje, rengiant ar koordinuojant teisës 
aktø, sutarèiø ar programø projektus ir teikiant dël jø iðvadas, valdant personalà arba turint vieðojo 
administravimo ágaliojimus nepavaldþiø asmenø atþvilgiu, visuma. Ðiomis nusikalstamomis veikomis 
paþeidþiama ne tik valstybës tarnybos institucijø veikla, bet daroma þala valstybës, visuomenës, 
þmogaus gyvenime ypaè svarbiam, veiksmingam, tvariam pagal Konstitucijà, ástatymus ir kitus teisës 
aktus veikianèiam valstybës aparatui; 

2. kaltininko veikos, vykdant korupcinio pobûdþio nusikalstamà veikà, pobûdis, kuris ið esmës 
yra susijæs su kaltininko funkcijomis vieðojo administravimo sektoriuje arba teikiant vieðàsias paslau-
gas, siekiant sau ar kitiems asmenims naudos, taip pat kai darant nusikalstamà veikà siekiama ar rei-
kalaujama kyðio, papirkimo arba nuslëpti ar uþmaskuoti kyðininkavimà ar papirkimà;  

3. nusikalstamø veikø padarymo bûdø ir paliekamø pëdsakø panaðumai. Korupcinio pobûdþio 
nusikalstamos veikos pasiþymi tuo, jog jø bendriausi poþymiai atsispindi ðiø nusikalstamø veikø pa-
liekamuose pëdsakuose. Èia itin svarbu atkreipti dëmesá á pareigûno norminá veiklos modelá, A. Du-
lovo vadinamà „funkcine matrica“. Turi bûti nustatyti visi veiksmø pëdsakai, t. y. iðaiðkinta, kokiuose 
dokumentuose ar objektuose fiksuojamas ðiø veiksmø rezultatas [34, p. 101–102]. Norminá veiklos 
modelá korupcinio pobûdþio nusikalstamose veikose apibrëþia ástatymø, pavyzdþiui, Valstybës tarny-
bos, Vieðojo administravimo ir kitø teisës aktø, pavyzdþiui, pareiginiø instrukcijø, reikalavimai. Siekiant 
nustatyti korupcinio pobûdþio nusikalstamø veikø padarymo bûdus ir paliekamus pëdsakus, privalu 
þinoti norminá nusikalstamos veikos subjekto veiklos modelá, t. y. atitinkamø norminiø aktø reikalavi-
mus, valstybës tarnautojo kompetencijà, teises ir pareigas, atsakomybës mastà;  
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4. nusikaltimø tyrimo ypatumø panaðumas svarbus tuo, jog tiriamø objektø, pëdsakø ir 
nusikalstamø veikø padarymo bûdø panaðumais grindþiami korupcinio pobûdþio nusikalstamø veikø 
tyrimo metodai. 

Galime teigti, jog bûtent tarnybinë padëtis sudaro sàlygas subjektui atlikti korupcinio pobûdþio 
nusikalstamà veiklà, kadangi einant tam tikras pareigas ágaliojimai valstybës tarnyboje panaudojami 
(t. y. sudaro galimybes) tokiai nusikalstamai veikai padaryti, t. y. veikti prieðingai valstybës tarnybos 
interesams. Tokia veika paþeidþia valstybës tarnybos principus, normalià valstybës tarnybos institu-
cijø veiklà, prieðtarauja valstybës tarnybos priedermei ir funkcijoms. Pabrëþtina, jog einamos pareigos 
valstybës tarnyboje, jø pobûdis ir svarba paprastai turi tiesioginæ reikðmæ nusikalstamo tarnybinio pa-
þeidimo, jo pasekmiø pobûdþiui ir laipsniui.  

Taigi analizuojant korupcijà kriminalistikos mokslo poþiûriu tikslinga kalbëti ne apie korupcijos 
kaip socialinio reiðkinio, o apie korupcinio pobûdþio nusikalstamø veikø atskleidimo, jø iðaiðkinimo ir 
prevencijos metodø rengimà, ðiø nusikalstamø veikø pëdsakø bei kitos árodomosios medþiagos rin-
kimo, tyrimo ir panaudojimo taktinius ir techninius bûdus ir priemones. Tokia pozicija grástina tuo, jog 
korupcijà kaip socialiná reiðkiná tikslinga nagrinëti kriminologijos mokslui, galinèiam pateikti viskà api-
manèià korupcijos, kaip didelio masto socialinio proceso, sampratà, kriminalistikai paliekant atskiras 
korupcinio pobûdþio nusikalstamas veikas. Kriminalistika tobulina atskirø korupcinio pobûdþio nusi-
kalstamø veikø, t. y. kriminologinio tyrimo objektø, iðaiðkinimo ir tyrimo metodikà bei taktikà, rengia ir 
teikia rekomendacijas jø iðaiðkinimo bei atskleidimo klausimais, o to padaryti apskritai visam korup-
cijos reiðkiniui praktiðkai bûtø neámanoma. Pavyzdþiui, ar gali kriminalistika pateikti korupcijos ap-
skritai tyrimo metodikà ar taktikà, arba parengti ir pateikti rekomendacijas, kaip iðaiðkinti ir atskleisti 
korupcijà Lietuvoje? Manyèiau, kad tai neámanoma vien dël to, kad korupcija, kaip socialinis reiðkinys, 
yra itin plati ir daug aprëpianti sàvoka, neturinti konkreèiai ir vienodai apibrëþtø poþymiø, prieðingai 
nei korupcinio pobûdþio nusikalstamos veikos, iðsiskirianèios joms bûdingais ástatymuose átvirtintais 
poþymiais, á kuriuos atsiþvelgiant gali bûti formuojamas ir jø tyrimo instrumentarijus.  

Vadinasi, galime teigti, kad kriminalistika nagrinëja korupcinio pobûdþio nusikalstamas veikas, 
o kriminologija – korupcijà kaip socialiná reiðkiná. Be to, atribojant kriminalistinæ korupcijos sampratà 
nuo kriminologijoje áprastos korupcijos sampratos, reikëtø pastebëti ir tai, kad kriminologija taip pat 
atsako á klausimà, kokie socialiniai, ekonominiai ir kiti visuomeninio gyvenimo procesai skatina þmo-
nes daryti nusikalstamas veikas, kodël vyksta korupciniai procesai ir kaip tam turi átakos individualios 
bei visuomeninës prieþastys, o kriminalistikos uþduotis – tobulinti atskirø korupcinio pobûdþio nusi-
kalstamø veikø atskleidimo, tyrimo ir profilaktikos instrumentarijø.  
 
 

Iðvados 
 

Tai, kad pastaruoju metu korupcijà apibûdinanèias sàvokas yra priimta skirstyti á korupcijà api-
bûdinanèias siauràja ir plaèiàja prasme, turi átakos ir kriminalistiniam korupcijos apibûdinimui. Ma-
nytina, kad modernøjá korupcijos apibrëþimà, kuris siejamas su korupcijos sàvoka plaèiàja prasme ir 
apibûdina korupcijà kaip ne pavienæ, atskirà korupcinio pobûdþio nusikalstamà veikà, o daugiau ar 
maþiau nuolatiná ðiø veikø darymà, bûdingà þmogui ar þmoniø grupei, tikslinga turëti omenyje kalbant 
apie korupcijà kaip socialiná reiðkiná, t. y. kriminologiniu ar sociologiniu aspektais. Toks korupcijos 
apibrëþimas kriminalistikos moksle bûtø gana sunkiai suvokiamas ir nepritaikomas praktiðkai tiriant ðá 
reiðkiná.  

Korupcija kriminalistine prasme turëtø bûti suprantama kaip grupë korupcinio pobûdþio nusi-
kalstamø veikø, daromø valstybës tarnyboje, vieðojo administravimo sektoriuje arba teikiant vieðàsias 
paslaugas, kurias sieja nusikalstamø veikø darymo bûdai, pëdsakø susidarymo mechanizmas, nusi-
kalstamas sau ar kitiems asmenims naudos siekimas ir ðiø nusikalstamø veikø atliekamas tyrimas. 
 
 

♦♦♦ 
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SUMMARY 
 

Corruption as the criminal phenomenon was analyzed by criminology, criminal law, sociology and other 
sciences, but there was not any analysis of corruption definition in criminalistic in Lithuania till now. It is very 
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important to understand corruption in criminalistic in the right way because of the purpose of the criminalistic, 
which is to expand the facilities of investigation and prevention of corruption. First of all it is really important to 
discover the features of corruption in criminalistic and to define these criminal acts criminalistic dimension 
considering that criminalistic deals with topical issues on each of criminal acts, their methods of investigation, 
solution and prophylaxis, gathering, exploratory, assessment of evidentiary material and tactical methods and 
measures. 

This article aims to delimitate the conceptions of criminalistic and criminological corruption and the 
peculiarities of corruption in the criminalistic sense while using comparative, logical, critical, systemic analysis 
and other methods. In order to reach that aim different attitudes of laws are compared and analyzed, various 
vantage-points typical for criminal acts with corruptive nature are presented; different reasoning about the 
delimitation of corruption concept in the context of criminology science is given.  

It is stated that the phenomenon of corruption should be understood as a regular and integral criminal 
process which is carried out by the individual who has work relations with the establishment as well as with 
private business subject, electors, the audience of mass media, i.e. viewers and listeners. This criminal process is 
shown through the claims of the status and the reliance streaming to get personal benefit. The latter should be 
understood in wider sense, i.e. not only as material, but also as prestige, the possibility of career prospects and 
as a reciprocal favor. Criminological aspect of corruption defines corruption as a social phenomenon, i.e. a 
steady bribery typical for a person or a group of people. While analyzing corruption in the context of 
criminalistic science was noticed that it is reasonable to discuss not about the corruption as a social 
phenomenon, but about the detection of the criminal acts which have corruptive character as well as about the 
development of such acts, the preparation of prevention methods. Also it is necessary to speak about the 
tactical, technical ways and techniques of collecting and examining of the traces and other evidentiary material 
connected with the criminal acts. The author of this article believes that one part of criminology deals with the 
criminal acts having corruptive character and the other seeing corruption as a social phenomenon.  
At the end of this article the author comes to the conclusion that corruption in the criminalistic sense should be 
understood as a group of corruptive criminal acts, done in the civil service, in the sector of public 
administration or while providing public services. They are united by the common nature of committing these 
crimes, the mechanism of the traces formation, detection and by aiming to get criminal benefit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




