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S a n t r a u k a  
 

Organizuotas nusikalstamumas tampa neatidėliotina ir vis didėjančia pasaulio pro-
blema. Ši problema tampa aktuali ir Lietuvai. Atkūrus nepriklausomybę besiformuojant Lietu-
voje rinkos santykiams, vis labiau stiprėjant legaliai ekonomikai, organizuotas nusikalstamu-
mas įgauna šių struktūrų veikimui daugelyje valstybių būdingų bruožų užimdamas nelegalias 
rinkas, tenkindamas bei kurdamas draudžiamų prekių ir paslaugų paklausą. Lietuvoje veikian-
čių organizuotų nusikalstamų grupuočių veikla yra įvairiapusė – pradedant grynai kriminaliniu 
reketu ir baigiant tokiais ekonominiais nusikaltimais kaip kontrabanda, nelegali ekonominė 
veikla, pinigų plovimas, pareigūnų papirkinėjimas ir kt. 

Organizuotas nusikalstamumas – tai tas pats kriminalinis pasaulis, tik įgavęs daug or-
ganizuotesnes formas. Organizuotas nusikalstamumas – tai įvairių lygių nusikalstamos gru-
puotės su jau parengtais kadrais, patikrintais nelegalios apyvartos kanalais bei ištobulinta 
korupcijos sistema. Tai reiškinys, apimantis beveik visų rūšių nusikaltimus. 

Šio reiškinio mastą pabrėžia tai, kad bendro atskleistų nusikaltimų skaičiaus tik apie 3–
5 proc. sudaro organizuoti ir ekonominiai nusikaltimai, tačiau žala, padaroma dėl tų nusikal-
timų, daug didesnė nei dėl kriminalinių nusikaltimų padaryti nuostoliai žmonėms ir valstybei. 
Be to, organizuotas nusikalstamumas dažniausiai veikia keliose valstybėse, daro įtaką ne tik 
ekonominei, bet ir valstybės valdymo tvarkai. 

Straipsnyje autorius, remdamasis kriminologiniais tyrimais, praktine baudžiamųjų bylų 
medžiaga, statistikos duomenimis, analizuoja organizuoto nusikalstamumo atsiradimą Lietu-
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voje, jo faktinę padėtį bei teisėsaugos institucijų praktiką. Autorius skiria ir detaliai nagrinėja 
du pagrindinius organizuoto nusikalstamumo plėtros Lietuvoje etapus. Pirmasis etapas sie-
jamas su 1990 m. pradžia, jis tęsėsi iki 1995 m., o po 1995 m. organizuotas nusikalstamu-
mas išgyveno naują raidos etapą. 
 

1. Organizuoto nusikalstamumo uþuomazgos Lietuvoje 
 
Lietuvoje ðiuolaikinis organizuotas nusikalstamumas nëra labai senas reiðkinys. Lie-

tuva paveldëjo sudëtingà naujausiø laikø istorijà. Pirmojo pasaulinio karo pabaigoje 1918 m. 
Lietuva pasiskelbë esanti nepriklausoma valstybë, kurios nepriklausomumas tarptautiniu 
mastu buvo pripaþintas tik 1920 m. pradþioje. Maþdaug po dvideðimties metø, 1940-aisiais, 
Lietuva buvo vël okupuota. Tik praëjus penkiasdeðimèiai metø, 1990-aisiais, vël buvo atkurta 
ir paskelbta jos nepriklausomybë, realiai pripaþinta 1991 m., iðirus TSRS. Manyèiau, kad 
Lietuvoje organizuotas nusikalstamumas yra gana naujas reiðkinys. 

Geografinë, politinë bei ekonominë padëtis, istorinës tradicijos, etninë gyventojø su-
dëtis yra pagrindiniai veiksniai, nuo kuriø priklauso nusikalstamø grupuoèiø, veikianèiø 
konkreèioje valstybëje, bûdingiausi poþymiai. Atskirai reikëtø paminëti puikià Lietuvos geog-
rafinæ padëtá. Jûros kelias, jungiantis Vakarø ir Rytø Europà, daro didelæ átakà ne tik ðalies 
politinei padëèiai, bet ir nusikalstamumo raidos tendencijoms.  

Lietuva, kaip ir kitos TSRS valstybës, 50 metø buvo priklausoma nuo Rusijos. Ðiuo lai-
kotarpiu buvo atimta bet kokia galimybë gyventi vadovaujantis savo tautos màstysena bei 
siekiais, o nuo kito pasaulio skyrë „geleþinë uþdanga“. Tiek vienoje, tiek kitoje uþdangos 
pusëje gyvenimas tekëjo sava vaga, taèiau abiejose pusëse veikë gana didelës grupës 
þmoniø, kurios ignoravo ástatymus ir nesiskaitë su kitø gyventojø interesais. Ilgà laikà bûnant 
TSRS sudëtyje Lietuvoje nusikalstamumas priartëjo prie Rusijos nusikalstamumo struktûros. 
Ðis faktas, be abejo, turëjo átakos formuojantis organizuotam nusikalstamumui Lietuvoje [1, 
p. 3]. 

Pirmosios organizuoto nusikalstamumo uþuomazgos TSRS po Antrojo pasaulinio karo 
buvo atsiradæs profesionaliø nusikaltëliø luomas, vadinamieji „vagys ástatyme“, kurio atstovø 
buvo ir Lietuvoje. Galima teigti, jog ðios organizacijos veikla buvo viena pirmøjø organizuoto 
nusikalstamumo formavimosi stadijø Lietuvoje. Ðio luomo atstovai palaikë tarpusavio ryðius, 
turëjo savo elgesio kodeksà ir bendrà kasà. Ði profesionaliø nusikaltëliø kategorija buvo ási-
pareigojusi laikytis ne valstybës ástatymø, o savo grieþtø vidiniø elgesio taisykliø, kurios 
jiems tapo tradicija. Autoritetai rinkdavosi á susitikimus, kuriuose aptardavo veiklos planus, 
koordinuodavo tarpusavio veiklà. Laisvës atëmimo vietose kiti nuteistieji jiems sudarydavo 
iðskirtines sàlygas. Ðios nusikaltëliø organizacijos nariai, prisitaikæ prie valstybinës komandi-
nës ekonomikos, vykdë nusikalstamà veiklà, susijusià su operacijomis valiuta, prekyba 
brangiaisiais metalais, èekiais ir kt. Nepaisant to, jog uþ minëtas veikas buvo grieþtai bau-
dþiama, nusikaltëliams jos atneðdavo milþiniðkà pelnà. Uostamiesèiuose ir didesniuose 
miestuose egzistavo prostitucija ir sàvadavimas. Slaptuose fabrikëliuose neteisëtai buvo 
gaminami þymiø firmø drabuþiø falsifikatai, kurie buvo pardavinëjami turguose ir taip pat 
duodavo didelá pelnà. Taigi „vagys ástatyme“ darë didþiausià átakà organizuoto nusikalsta-
mumo ypatumams mûsø valstybëje. Vakarø valstybës negalëjo tiesiogiai veikti ðio reiðkinio 
formavimosi procesø, nes tam trukdë „geleþinë uþdanga“.  

Nekyla abejoniø, kad organizuoto nusikalstamumo Lietuvoje formos skiriasi nuo Va-
karø pasaulio, taèiau organizuoto nusikalstamumo, kaip reiðkinio, esmë lieka ta pati: didelio 
pelno siekimas, smurto naudojimas, korupcija, skverbimasis á valdþios sluoksnius. 

Staigus nusikalstamumo augimas prasidëjo 1980 m. antroje pusëje ir tæsësi iki 1992–
1993 m., kai bendras nusikaltimø skaièius padidëjo du tris kartus, o sunkiø nusikaltimø – dar 
daugiau. Vis daugiau nusikaltimø buvo padaroma naudojant ðaunamuosius ginklus ir 
sprogstamàsias medþiagas. Vis daþniau nusikaltimai, padaromi buitiniø konfliktø metu, per-
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augo á ið anksto suplanuotus, rafinuotø formø grupinius nusikaltimus. Didelis nusikaltimø la-
tentiðkumas bûdingas kyðininkavimo, turto prievartavimo atvejams, taip pat nusikaltimams 
ûkininkavimo tvarkai. Taigi tokioje ávairioje kriminalinëje srityje plëtojosi ir tebeveikia organi-
zuotas nusikalstamumas. 

Dirbtinai padidintas valiutos kursas, nuolatinis deficito buvimas, deformuota kainø si-
stema, privataus verslo draudimas skatino pogrindinæ veiklà, kurios organizatoriai buvo va-
dinami „cechininkais“. Socialistinës gamybos atsilikimas suteikë tokiems þmonëms gali-
mybæ organizuoti pogrindinæ paklausiø prekiø gamybà. Pagrindinë JAV organizuoto nusi-
kalstamumo socialinë prieþastis buvo visuomenës poreikis uþdraustø prekiø ir paslaugø [2, 
p. 24], o Lietuvoje ði bazë buvo áprasti valstybës nepatenkinami liaudies poreikiai: maisto, 
drabuþiø, kitø prekiø, bûsto ir pan. Tai sudarë sàlygas atsirasti prekybos „mafijai“, kita ver-
tus, masiðkai buvo gaminamos ir parduodamos falsifikuotos prekës. Tai suprantama, nes 
prekiø, ribojant importà, buvo galima gauti tik „pagal blatà“ arba ið po prekystalio, mokant 
prekës antkainá. Kyðininkaudami, sukèiaudami, spekuliuodami ir vykdydami kitokià uþ-
draustà veiklà organizatoriai visose ámanomose veiklos grandyse paþeidinëjo tuomet galio-
jusá baudþiamàjá ástatymà. 

Gaudami dideles pajamas jie buvo suinteresuoti jas nuslëpti nuo valstybës. „Ðeðëlinë“ 
ekonomika ir pogrindinë rinka praktiðkai vykdë visas mainø funkcijas. Atskirø asmenø ran-
kose susikaupë didelës pinigø sumos, kurias tokie asmenys panaudodavo sudarinëdami 
sandorius, skolindami pinigus uþ procentus ir pan. Be kita ko, pogrindiniai turtuoliai patys 
turëjo rûpintis savo apsauga, uþtikrinti sutarties saugumà, iðieðkoti skolas. Ðiai problemai 
spræsti jie pasitelkdavo nusikalstamo pasaulio autoritetus, naudodamiesi korupcija palaiky-
davo ryðius su teisësaugos institucijø darbuotojais. Toks pogrindinës gamybos procesas 
darë átakà organizuoto nusikalstamumo susiformavimui.  

Organizuoto nusikalstamumo pradþia Lietuvoje siejama su 1985 metais, kai buvo pri-
imtas ástatymas „Dël kooperacijos“ [3, p. 1]. Ðiuo laikotarpiu prasidëjo nuolatinis ir nekont-
roliuojamas kapitalo kaupimas „perpumpuojant“ valstybës lëðas á kooperatiná, o ið esmës – á 
privatø sektoriø. Tais sàstingio laikais tuo pasinaudojo partinë valstybinë biurokratija. Ji 
þlugdë administracines struktûras ir kartu turtëjo. Atsirado pogrindiniø ámoniø, gaminanèiø 
niekieno neapskaitomà produkcijà. Ðiø pogrindiniø ámoniø savininkai, gaudami dideles pa-
jamas, papirkinëjo reikalingus asmenis, ðalindavo uþsispyrëlius. Taigi partinio–valstybinio 
biurokratinio aparato solidarumas su „ðeðëlinës“ ekonomikos atstovais tapo abipusiðkai 
naudingas. Nesnaudë ir nusikalstamas pasaulis, kuris pradëjo nustatinëti savo verslo tai-
sykles. Padedami korumpuotø valdþios atstovø jie legalizavo savo verslà ir naudojosi juo 
kaip tam tikru etapu tolesnei nusikalstamai veiklai vykdyti.  

 

2. Organizuoto nusikalstamumo plëtros etapai ir pagrindinës  
nusikalstamos veiklos kryptys 

 
Analizuodamas organizuoto nusikalstamumo plëtrà Lietuvoje galëèiau iðskirti du pa-

grindinius jo raidos etapus. Pirmàjá etapà sieèiau su laikotarpiu nuo 1990 m. pradþios iki 
1995 m., o po 1995 metø, manau, Lietuvoje organizuotas nusikalstamumas iðgyveno naujà 
savo raidos etapà. Pabandysiu ðiuos du etapus apþvelgti detaliau.  

M. Gorbaèiovo laikø pertvarka padarë didelá poveiká ðalies ekonomikai. Kooperatyvø 
atsiradimas leido pogrindininkams uþsiimti legaliu verslu. Kooperatyvø veiklai visiðkai ne-
buvo pasiruoðusi ðalies teisinë sistema, todël padaugëjo neteisëtø ir abejotinø sandoriø, 
buvo tvarkoma dviguba buhalterija, vengiama mokesèiø. Pamaþu atsirado gana nemaþai 
turtingø asmenø, kuriuos buvo galima ðantaþuoti. Iki tol egzistavusios pogrindininkø apsau-
gos grupuotës paèios, palikdamos savo ðeimininkus, jëga, áþûlumu bei kitokiomis prievartos 
priemonëmis „iðlindo“ á pavirðiø. Taip 1989 m. pabaigoje ir 1990 m. pradþioje organizuoto 
nusikalstamumo srityje reketininkø grupuotëms pavyko uþimti vyraujanèias pozicijas. Lietu-
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voje daugelio organizuotø nusikalstamø grupuoèiø veiklos pradþia buvo bûtent 1990 metai1. 
Aiðku, formuojantis privatinës nuosavybës santykiams bei privaèiam verslui pirminës 
organizuotos nusikalstamos veiklos rûðys pasikeitë. Operacijas valiuta, pogrindinius cechus 
pakeitë prostitucija, kontrabanda, finansinës machinacijos.  

Apskritai 1989–1993 metai Lietuvoje susijæ su staigiu nusikalstamumo didëjimu. 1993 
m. 10 tûkstanèiø gyventojø teko 150 nusikaltimø. Tai buvo pats didþiausias nusikalstamumo 
lygis per visà Lietuvos istorijà [4, p. 3].  

Nusikalstamumas keitësi ne tik kiekybiðkai, bet ir kokybiðkai. Pagal nusikalstamumo 
struktûrà situacija priminë tarpukario Lietuvoje buvusià situacijà, taèiau pagal nusikaltimø 
organizuotumà, jø sunkumà, nusikaltëliø naudotas technines priemones ji daug sudëtin-
gesnë ir panaði á labiausiai urbanizuotø valstybiø kriminogeninæ situacijà.  

Nusikaltimai tapo akiplëðiðkesni, þiauresni. Padaugëjo turtiniø nusikaltimø, ypaè turto 
prievartavimø, vagysèiø ið butø, automobiliø vagysèiø, plëðimø. Ðie nusikaltimai priklauso 
didþiausio latentiðkumo nusikaltimø grupei, todël faktinis jø skaièius daþnai virðija oficialio-
sios statistikos duomenis. Gerokai padaugëjo sunkiø smurtiniø nusikaltimø, jie daþnai pada-
romi naudojant ðaunamàjá ginklà bei sprogmenis [5, p. 58–59]. Buitinius nuþudymus pakeitë 
ið anksto suplanuoti nuþudymai, nuþudymai ið savanaudiðkø paskatø, nuþudymai kaip sà-
skaitø suvedimo priemonë. Atsirado nuþudymai pagal uþsakymà2.  

Be abejo, tai turëjo átakos ir naujø, laisvos ekonomikos rinkai bûdingø nusikalstamumo 
formø bei rûðiø atsiradimui: ekonominiai nusikaltimai, turto prievartavimas, organizuoti pro-
fesionalûs nusikaltimai, kontrabanda, spalvotøjø metalø grobimas3. Aiðku, kad greta to 
egzistavo ir grynai kriminalinës grupës, daranèios vagystes ið butø, automobiliø vagystes, 
plëðimus ir pan. Tai ið esmës – primityvios pradinio kapitalo kaupimo formos, aplenkianèios 
laisvosios rinkos ekonomikos santykiø susiformavimo procesà. Kriminogeniniø sluoksniø at-
stovai greièiau nei daugelis kitø visuomenës nariø perprato atsikurianèios ekonomikos rin-
kos dësnius ir pasinaudojo jais siekdami neteisëtos naudos. Kartu formavosi ir profesionaliø, 
organizuotø nusikaltëliø sluoksnis.  

Paskelbus nepriklausomybæ nei ástatymø leidëjas, nei teisësaugos pareigûnai nebuvo 
pasiruoðæ tokiems visuomenës gyvenimo pokyèiams. Nusikaltimø ir juos daranèiø asmenø 
sparèiai daugëjo, o valstybei ir visuomenei vis sunkiau buvo rasti veiksmingø priemoniø ir 
bûdø ðiam procesui stabdyti.  

Manyèiau, kad du ástatymai ekonomikos srityje ið esmës paveikë nusikalstamumà 
Lietuvoje: pirmasis – Lietuvos Respublikos ámoniø ástatymas, [6] antrasis – Lietuvos Respub-
likos valstybinio turto pirminio privatizavimo ástatymas [7]. Ámoniø ástatymas visiðkai legali-
zavo privataus verslo veiklà, kuri iki to pasireiðkë arba kooperatyvo, arba individualios veik-
los forma. Þmonës, kurie kooperatyvø klestëjimo laikais sukaupë koká nors kapitalà, netruk-
domai galëjo leisti já á apyvartà. Todël 1991 m. pradëjo kurtis ávairaus tipo, daugiausia preky-
binës pakraipos ámonës, atsirado pirmieji privatûs bankai. Taigi pradinëse rinkos ástatymø 
pozicijose þmoniø padëtis buvo skirtinga. Juk daugelis pilieèiø dël didelës infliacijos 1991–
1992 m. neteko per visà savo gyvenimà sutaupytø pinigø. Jie paprasèiausiai „sudegë“. To-
dël ði þmoniø kategorija praktiðkai visai neturëjo galimybës pradëti naujà rinkos gyvenimà. 
Reikëtø prisiminti, jog pirminio kapitalo kaupimo laikotarpiu turtingu þmogumi galima buvo 
tapti gana lengvai, nes neveikë daugelis mokestiniø ástatymø, o gautø pajamø teisëtumo 
kontrolë buvo labai silpna.  

                                                 
1 Pavyzdys galėtų būti Klaipėdos regiono organizuotos nusikalstamos grupuotės. Pradiniame savo veiklos 

etape dauguma jų reketavo, vogė, plėšė, žudė. Tik vėliau, sustiprėjus grupuočių vidinei organizacinei struktūrai ir 
įgijus pradinio kapitalo, taip pat keičiantis ekonominei padėčiai jos aktyviai ėmėsi ekonominių nusikaltimų: 
alkoholio, tabako, naftos kontrabandos, pradėjo kontroliuoti lombardo paslaugų sferą, sporto bei medienos, 
automobilių verslą, pamažu pradėjo narkotikų verslą. 

2 Štai Klaipėdoje 1993 m. nušautas viešbučio „Skrydis“ direktorius, Panevėžyje rastas nušauto verslininko 
lavonas. Vilniuje 1994 m. bute išžudyta Ščerbakovų šeima.  

3 UAB ir privatūs asmenys neteisėtai įgytą metalą dažnai įformindavo pagal fiktyvius dokumentus kaip gautą iš 
Rytų valstybių ir reeksportuodavo į Vakarus. Vien 1992 m. buvo išaiškinta apie 40 tokių atvejų.  
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1993 m. pradþioje Lietuvoje apytiksliai buvo apie 100 organizuotø nusikalstamø gru-
puoèiø [8, p. 38]. Jos labiausiai buvo iðplitusios didþiuosiuose Lietuvos miestuose bei Birþø, 
Këdainiø, Kupiðkio, Panevëþio, Ðiauliø ir kituose rajonuose: „Vilniaus brigada“, Kauno 
„Daktarai“, „Þaliakalnio“, Klaipëdos „Gaidjurgio“, Ðiauliø „Princø“, Panevëþio „Kavioro“, 
Alytaus „Baubliø“ ir kt. Dauguma jø atsirado ið paprastø kriminaliniø grupuoèiø, veikusiø in-
teresø arba gyvenamosios vietos pagrindu. Gerai þinoma Kauno „Daktarø“ grupuotë susi-
formavo pagal bendrà gyvenamàjà vietà – Vilijampolæ, jos nariai nuo vaikystës augino ba-
landþius [9, p. 25]. Tuo tarpu Klaipëdoje viena garsi grupuotë susibûrë ið asmenø, kurie 
perpardavinëjo valiutà, spekuliavo, sukèiavo, kita susibûrë ið gráþtanèiø ið laisvës atëmimo 
vietø asmenø bei nepilnameèiø automobiliø vagiø. Ðios grupuotës nariai ypaè laikësi „vagiø 
ástatymo“ principo [10]. 

Organizuotas nusikalstamumas plito, o já stabdyti nebuvo galimybiø. Patraukti bau-
dþiamojon atsakomybën atskirus tokiø grupiø narius, ypaè jø vadovus, buvo labai sunku. 
Viena svarbiausiø prieþasèiø – tuomet galiojæs Baudþiamasis kodeksas nenumatë atsako-
mybës uþ nusikalstamø grupiø organizavimà ir organizuotos grupës veiklà [11, p. 60–62]. 

Pirmu naujos visuomenës nusikaltimu tapo reketas. Kûrësi organizuotos jaunø þmoniø 
grupuotës, kurios suprato galinèios ðiuo nusikalstamu bûdu gauti naudos. Tokios reketi-
ninkø grupuotës bûrësi beveik visuose didþiuosiuose miestuose. Jos nustatydavo mokestá 
uþ prekybos vietà, uþ teisæ prekiauti ir pan. Tokios reketo grupuotës pradëjo savo veiklà 
„stogo“, „draudimo“, „apsaugos“ principu [12, p. 30].  

Ðtai Vilniuje buvo iðaiðkinta „Ogureco“ organizuota reketininkø grupuotë, kuri geleþin-
kelio stoties rajone ið marðrutiniø mikroautobusø vairuotojø rinkdavo mokestá uþ teisæ dirbti 
ðiame rajone grasindami fiziniu suþalojimu (nupjaunant pirðtus arba galvà) arba transporto 
priemonës sunaikinimu arba suþalojimu [13]. Taip pat Vilniuje iðaiðkinta „Zelionyj“ organi-
zuota grupuotë, kuri ið Vilniaus „Halës“ turgavietës rajone veikusiø parduotuviø savininkø 
uþuominomis grasindami sunaikinti turtà arba panaudoti jø atþvilgiu smurtà rinko pinigus 
[14]. Savo tikslus jos daþniausiai ágyvendindavo naudodamos prievartà ir grasinimus. Tuo 
metu duoklæ grupuotëms mokëjo dauguma verslininkø, nes juos apginti nebuvo kam. Dël 
susiklosèiusios nepalankios situacijos ðalyje, maþo atlyginimo á privaèià sritá perëjo daug 
profesionaliø policijos darbuotojø. Policijos tarnybos buvo kuriamos ið naujo. Aiðku, ðá mo-
mentà nusikaltëliai taip pat iðnaudojo. Reketas klestëjo, nors statistikos duomenys to ne-
rodë1. Nusikalstamos grupuotës tapo tokios stiprios, jog atvirai konfrontavo su teisësaugos 
institucijomis. Turëdami daug pinigø nusikaltëliai ásigijo gerø automobiliø, ávairiø ryðio prie-
moniø, ginklø. Buvo prieita iki to, kad organizuotos grupuotës pradëjo legalizuotis oficialiai 
atidarydamos apsaugos firmas, kurios neva saugojo verslininkø turtà. Tikroji tokiø firmø pa-
skirtis buvo reketas [15, p. 101–112]. Reketo grupuoèiø jëgà rodo ir tai, jog didelë dalis 
verslininkø atsisakydavo raðyti pareiðkimus, liudyti teisme bijodami dël savo gyvybës arba 
turto saugumo. Su kooperatyvø veikla bûtø galima sieti ir kai kuriuos organizuotø grupuoèiø 
veiklos pokyèius. Vienos ið jø tiesiogiai reketuodavo kooperatyvus, kitos – uþtikrindavo koo-
peratyvø „apsaugà“, treèiosios – kooperatininkai ir nusikaltëliai tapdavo kompanionais – 
ádëdavo á kooperatyvo veiklà savo pinigø dalá ir tokiu bûdu juos legalizuodavo [16, p. 15]. 

Grupuotës ne tik prievartavo turtà, bet ir vogë ið butø, naikino konkurentus, vogë 
transporto priemones, prekiavo ginklais.  

Ekonomikos srityje kartu su reketu to laikotarpio pelninga nusikalstama veikla buvo 
vadinamasis „geleþinis biznis“. Ið Lietuvos didelëmis partijomis á Vakarø Europà buvo ve-
þami spalvotieji metalai. Spalvotøjø metalø kontrabandà vykdë ne tik nusikaltëliai, bet ir ávai-
rios firmos. Organizuoti nusikaltëliai, suþinojæ apie tokiø firmø veiklà, „uþdëdavo“ joms atitin-
kamus mokesèius.  

Sukaupusios didelá kapitalà organizuotos nusikalstamos grupuotës perëjo prie antrojo 
savo veiklos etapo – nusikalstamu bûdu ágytø lëðø legalizavimo. Priëmus Turto privatizacijos 
                                                 

1 1991 m. buvo užregistruoti 34, 1992 m. – 44, 1993 m. – 61, 1994 m. – 317, 1995 m. – 226, 1996 m.  – 242 
reketo atvejai.  
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ástatymà prasidëjo masinis valstybinës nuosavybës privatizavimas1. Turëdami dideles 
„laisvø“ pinigø sumas nusikaltëliai turëjo pirmenybæ ágyjant turto aukcione, paperkant valdi-
ninkus. Brutalia jëga bei pasinaudodamos verslininkø suteikta informacija grupuotës privati-
zavo daugelá objektø2. Buvo privatizuojamos ámonës, kavinës, vieðbuèiai ir kiti objektai. 
Privatizacijos procesas Lietuvoje vyko parduodant objektus vieðuose arba uþdaruose auk-
cionuose, skelbiant vieðà akcijø pasiraðymà. Nusikaltëliai, naudodami jëgà bei grasinimus, 
papirkdavo atsakingus privatizacijos komisijos asmenis, ábaugindavo kitus aukciono daly-
vius, kad jie atsisakytø dalyvauti aukcione. Jø tikslas buvo vienas – uþ maþiausià kainà nu-
pirkti reikiamà objektà. Taigi Lietuvoje daugelis grupuoèiø suklestëjo prasidëjus privatizaci-
jai.  

Organizuotos nusikalstamos grupuotës, aktyviai dalyvaudamos privatizacijoje, turëjo 
didelës reikðmës dideliø ámoniø ir bankø þlugimui. Be to, jos padarë didelæ ekonominæ þalà 
ûkio subjektams ir gyventojams, praradusiems lëðas ir galimybæ dalyvauti investiciniuose 
procesuose. Organizuotø grupuoèiø nariai tapo legaliai áregistruotø ámoniø savininkais ir 
savo veiklos metodus perkëlë á ûkinæ veiklà. Ið pradþiø buvo siekiama ásitvirtinti pelningiau-
siose ûkio ðakose: prekyboje naftos produktais, alkoholiu, tabako gaminiais, vëliau buvo 
steigiami komerciniai bankai ir uþsiimama ávairiausia komercine veikla. Taigi organizuotas 
nusikalstamumas uþëmë nelegalias rinkas tenkindamas draudþiamø prekiø ir paslaugø pa-
klausà bei jà kurdamas.  

Manyèiau, kad organizuotos nusikalstamos grupuotës Lietuvoje galutinai sustiprëjo 
1991–1992 metais. Bûdamos gana stiprios grupuotës siekë visiðkos savo teritorijos arba 
naujø teritorijø kontrolës. Aiðku, tokià kontrolæ buvo galima ágyvendinti tik prievarta. Naudo-
jama prievarta bet kà priverèia paklusti, mokëti arba uþleisti. Ji taip pat buvo naudojama 
grupuotëms aiðkinantis tarpusavio santykius3. 

Organizuotas nusikalstamumas savo „jëgà“ parodë 1993 m., kai Vilniuje buvo nuðau-
tas populiaraus laikraðèio „Respublika“ þurnalistas V. Lingys [17, p. 106–126]. Ðis laikraðtis 
ypaè plaèiai raðë kriminaline tematika. Nuodugniai buvo apraðinëjama jau minëtos „Briga-
dos“ kriminalinë veikla, jos ryðiai su komercinëmis firmomis. „Respublika“ tiesiogiai ávardy-
davo ðios grupuotës nariø pavardes, konkreèius reketo, pinigø plovimo per privatizacijos 
procesà faktus. Aiðku, nusikaltëliams tai nepatiko ir jie ëmësi drastiðkø priemoniø. Pagrindi-
nës ðio laikotarpio nusikalstamos veiklos sritys buvo reketas – jo pagrindas buvo klasikinë 
veiklos schema – „stogas“ ir kontrabanda – jos veiklos schema buvo dvejopo pobûdþio, 
pirmiausia alkoholiniø gërimø bei tabako gaminiø tranzitas ið Vakarø Europos á NVS ðalis. 
Antras kelias – naftos produktø, spalvotøjø bei retøjø metalø tranzitas á Vakarø Europà. Or-
ganizuoti nusikaltëliai vykdë nusikalstamà veiklà, susijusià su vogtø automobiliø verslu ir 
prostitucija, kuri ið pradþiø reiðkësi prostituèiø pristatymu uþsakovui á namus, vëliau peraugo 
á prekybà moterimis, narkotikø verslu, falsifikavimà. 

Taigi jau ðiuo laikotarpiu formavosi naujas socialinis reiðkinys – tarptautinis nusikals-
tamumas. Ðios rûðies nusikalstamumo atsiradimà ypaè nulëmë Lietuvos geografinë padëtis 
– ji palanki nusikaltimø tranzitui tarp Rytø ir Vakarø.  

Analizuojant antràjá organizuoto nusikalstamumo raidos etapà matyti, jog ðiame etape 
nusikalstamos grupuotës atsisako reketo kaip pagrindinio pelno ðaltinio ir imasi perspekty-
vesnës ir pelningesnës, kartu ir ne tokios rizikingos veiklos: prostitucijos organizavimo, nar-
kotikø platinimo, nelegaliø loðimo namø laikymo ir pan. 

                                                 
1 Manyčiau, jog nusikalstamu būdu įgyto turto investavimas į privatizacijos procesą yra ypatinga organizuoto 

nusikalstamumo forma (plačiai taikyta tuo metu), būdinga tik postkomunistinėms valstybėms. 
2 Viena žymi Klaipėdos organizuota grupuotė savo vardu privatizavo 43 objektus. 
3 1992 m. rugsėjo 10 d. Vilniuje sporto salėje buvo sušaudyti du jauni policijai gerai žinomi žmonės. Jie 

anksčiau priklausė Vilniaus nusikalstamai grupuotei „Brigada“, tačiau pastaruoju metu buvo sukūrę savo 
grupuotę. Klaipėdoje 1992 m., galima sakyti, veikė vienintelė ir vienvaldė grupuotė, tačiau 1992 m. pabaigoje 
1993 m. pradžioje ji pradėjo skilti į maždaug 12–15 mažesnių grupelių, nes kai kurie pagrindinės grupuotės nariai 
buvo nepatenkinti lyderio kontrole ir savarankiškų veiksmų apribojimu. Įvykus gaujų „karui“ žuvo 7 žmonės 
(Klaipėdos m. ONTT duomenys). 
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Ðiuo metu organizuotas nusikalstamumas bendroje atskleistø nusikaltimø struktûroje 
sudaro lyg ir nedidelæ dalá (apie 5 proc.) [18, p. 127], taèiau jø þala valstybei ir visuomenei 
yra didesnë nei dël kitø nusikaltimø padaryti turtiniai nuostoliai. Apie organizuoto nusikals-
tamumo mastus galima spræsti tik pagal ðalutines kompleksines charakteristikas socialinei ir 
ekonominei padëèiai tirti [19, p. 78]. Negalime apimti visø organizuoto nusikalstamumo 
struktûrø, tiek tø, kurios atsispindi statistikoje, tiek tø, kuriø veikla latentinë, be galo sudë-
tinga. Juk statistikos duomenys apie organizuotà nusikalstamumà nebûtinai turi atsispindëti 
per grupiná nusikalstamumà; jie gali atsispindëti per pavieniø asmenø daromus nusikaltimus. 
Ið atskleisto pavienio nusikaltimo, jo atlikimo profesionalumo ir organizuotumo galima 
spræsti, jog jis susijæs su organizuotu nusikalstamumu [20, p. 145]. Be to, apie organizuoto 
nusikalstamumo veikimo mastus informacijos gali suteikti viktimologiniai tyrimai, pavyzdþiui, 
merginø, iðveþtø á uþsienio valstybes, apklausa ir pan.  

Reikëtø paminëti ir tà faktà, jog ðiame etape buvo suduotas stiprus smûgis nusikals-
tamoms organizacijoms. Buvo demaskuota nemaþai nusikalstamø grupuoèiø, suimta ir nu-
teista aktyviø jø nariø. 1996 m. uþ nusikalstamo susivienijimo organizavimà, vadovavimà 
arba dalyvavimà jame, asmens terorizavimà, turto prievartavimà buvo nuteisti 104 asmenys 
[21, p. 1].  

Kita vertus, ðiame etape buvo padaryta daug strateginiø klaidø. Buvo bet kokia kaina 
siekiama greièiau „susemti“ nusikalstamø grupuoèiø narius nededant didesniø pastangø 
iðmuðti finansiná tokiø grupuoèiø pagrindà ir neutralizuoti jø vadeivas. Kintant ekonominei, 
politinei padëèiai ið esmës pasikeitë nusikalstamø grupuoèiø daromø nusikaltimø struktûra. 
Buvæ „reketininkai“ tapo ámoniø savininkais, bankininkais ir pan. Nelegaliai veiklai paslëpti ir 
pinigø plovimui vykdyti buvo kuriamos fiktyvios ámonës. Taip organizuotas nusikalstamumas 
pasiekë naujà kokybinæ pakopà, jis tapo profesionalesnis. 

1997 m. Lietuvoje veikë maþdaug 100 organizuotø nusikalstamø grupuoèiø, kurioms 
priklausë 1200 asmenø [18, p. 128]. Kiek ið tikrøjø yra nusikalstamø grupuoèiø, nustatyti 
sunku dël itin didelio ðio socialinio reiðkinio latentiðkumo. Ðtai dar vienas ðaltinis tvirtina, kad 
1997 m. Lietuvoje veikë maþdaug 30 nusikalstamø grupuoèiø, maþdaug treèdalio ið jø hie-
rarchinë struktûra buvo palyginti sudëtinga [22, p. 3]. Organizuotos grupuotës turi aiðkià ter-
itorijà. Jos veikia konkreèiuose Lietuvos regionuose, pavyzdþiui, Þemaitijos, konkreèiuose 
miestuose, daugiausia didþiuosiuose: Vilniuje, Kaune, Ðiauliuose, Klaipëdoje, Panevëþyje, 
Marijampolëje. Grupuoèiø vidinë struktûra, sakyèiau, yra dvejopo pobûdþio. Vienø grupuo-
èiø struktûra labai aiðki, jai vadovauja lyderis arba lyderiai1, o kitø struktûra nëra grieþta, nes 
visi aktyviai dalyvauja nusikalstamoje grupës veikloje. Grupuoèiø nariø skaièius gana ávairus 
– nuo 15 iki 45 asmenø, didþiàjà nusikaltëliø dalá sudaro vyriðkos lyties atstovai2, vyrauja 
rusø, lietuviø, lenkø bei þydø tautybës asmenys, amþius taip pat labai ávairus. 

Susilpnëjus sienø kontrolei nusikaltëliams tapo lengviau uþmegzti ryðius su uþsienio 
ðaliø nusikalstamomis gaujomis.3 Be abejo, uþsienio valstybiø nusikalstamø grupuoèiø 
veikla turi átakos ðalies nusikalstamumui. Lietuvos ir uþsienio ðaliø organizuotos grupuotës 
bendradarbiauja tarpusavyje pirkdamos ir parduodamos prekes. Taip pat tikëtina, kad jos 
kitø grupuoèiø þinias pritaiko savo veikloje arba naudojasi kitos grupuotës infrastruktûra.  

Nepalankia linkme pakito ne tik kiekybiniai, bet ir kokybiniai organizuoto nusikalsta-
mumo rodikliai. Pasikeitë organizuotø nusikalstamø grupuoèiø veiklos metodai – ðiuo metu 
Lietuvos organizuotos nusikalstamos struktûros nuo smurtiniø veiksmø pereina prie taikaus 
bendradarbiavimo ir kriminalinës rinkos pasidalijimo. Pasikeitë jø daromø nusikaltimø struk-
tûra, organizuotos nusikalstamos grupuotës tapo profesionalesnës. Jø profesionalumà rodo 
                                                 

1 Štai žymios Klaipėdos organizuotos nusikalstamos grupuotės struktūra yra gana sudėtinga: lyderis, jo 
asmeninė brigada (apsauga), pavaduotojai, kontrabandos grupė, narkotikų platinimo brigada ir legalaus verslo 
grupė. 

2 Vilniaus m. ONTT darbuotojai nurodė vieną grupuotę, kurioje veikia 98 proc. vyrų ir 2 proc. moterų. 
3 Klaipėdos m. ONTT duomenimis, viena žymi šio miesto nusikalstama grupuotė palaiko tarptautinius ryšius 

su Vokietijos, Rusijos, Ispanijos nusikalstamomis gaujomis. Vilniaus m. ONTT duomenimis, viena šio miesto 
žinoma grupuotė palaiko ryšius su Lenkijos, Rusijos, Vokietijos nusikalstamomis gaujomis. 
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tai, kad organizuoti nusikaltëliai stengiasi palikti kuo maþiau nusikalstamos veiklos pëdsakø, 
grupuotës sëkmingai gali persiorientuoti ið vienos nusikalstamos veiklos á kità, taip pat 
stengiasi nusikalstamu bûdu ágytas lëðas vis plaèiau investuoti á legalø verslà1. Tokiems 
pokyèiams átakos, ko gero, turëjo ir kintanti ðalies ekonominë padëtis. Organizuotø nusi-
kalstamø grupuoèiø nariai iki 1996 m. sugebëjo susikrauti didelá kapitalà, o jau nuo 1996 m. 
prasidëjo jo legalizavimas (pinigø plovimas). Finansiðkai stiprios nusikalstamos grupuotës 
dalyvauja privatizacijos procese norëdamos legalizuoti nusikalstamu bûdu ágytà turtà. Fi-
nansinës ir organizuotos nusikalstamos grupuotës suinteresuotos valdyti atskiras strategi-
nes bendroves ar net atskiras ûkio ðakas. Nusikalstamos grupuotës savo veiklà vis daþniau 
nukreipia á ekonomikos sritá. Sukauptas kapitalas „perfiltruojamas“ per legalias ðalies arba 
uþsienio ámones, „sumaiðomas“ su jø kapitalu. Ákuriamos legalios taip pat bendros su uþsie-
nio investicijomis UAB, kurios uþsiima prekyba, ekspedicijavimu, tarptautiniu gabenimu ir 
pan. Tokiose ámonëse tvarkoma dviguba finansinë apskaita, slepiami mokesèiai, vienos 
ámonës likviduojamos, ákuriamos naujos panaudojant likviduojamø ámoniø turtà ir akcijas. 
Akcijos perperkamos, fiktyviai didinamas ástatinis kapitalas, naudojamos fiktyvios skolos pi-
nigams iðgryninti.  

Taigi organizuotos nusikalstamos grupuotës savo veiklà aktyvina finansø ir ekonomi-
kos srityje. Tai akivaizdu, nes organizuotas nusikalstamumas ekonomikoje pirmiausia reið-
kiasi ten, kur „sukasi“ dideli pinigai, konkreèiai palieèia tas sritis, per kurias eina dideli finan-
siniai srautai. Tokiomis sritimis galima laikyti valstybines programas, finansuojamas ið vals-
tybës biudþeto, privatizacijà ir investicijà, finansinæ veiklà, uþsienio prekybà, þaliavos perdir-
bimo pramonæ. Tai gali bûti susijæ su tradiciðkai, atrodo, nekriminalizuojamomis sritimis: 
pramogø verslu ir sportu, ávairiais labdaros bei paramos fondais.  

Per deðimt 1999 m. mënesiø ðalyje ið viso buvo uþregistruoti 68 539 finansiniai ir eko-
nominiai nusikaltimai. Tai sudaro tik 7 proc. nusikaltimø (5,4 proc. daugiau nei tokio pobû-
dþio nusikaltimø per 1998 m. atitinkamà laikotarpá), taèiau ðiø nusikaltimø ðalies ekonomikai 
daroma þala yra didelë. Ðtai kaip padidëjo iðaiðkintø nuslëptø mokesèiø sumos: 1998 m. per 
10 mën. nustatyta 20 001 907 litai nesumokëtø mokesèiø, o jau 1999 m. per atitinkamà lai-
kotarpá ði suma siekë 65 425 405 litus2. Vis daþniau pasitaiko latentiniø nusikaltimø aplai-
daus ir apgaulingo apskaitos tvarkymo, mokesèiø arba ámokø vengimo atvejø. Jiems at-
skleisti reikia didesniø teisësaugos institucijø pastangø3. 

Viena ið tarptautinio organizuoto nusikalstamumo pasireiðkimo formø Lietuvoje yra pi-
nigø plovimas ir kitos nelegalios finansinës operacijos, vykdomos pasinaudojant uþsienio 
ðalyse registruotomis firmomis bei bankais. Reikia pabrëþti, kad baudþiamøjø bylø dël pinigø 
plovimo iðkeliama labai nedaug. 2001 m. buvo iðkeltos 4 tokios bylos, 2000 m. – 3, 1999 m. 
– 4, 1998 m. – 4, 1997 m. – 6, 1996 m. – 5, tuo tarpu jø iðaiðkinamumas irgi labai maþas, jis 
tesudaro apie 25 proc. visø iðaiðkintø nusikaltimø. 2001 m. tokiø atvejø iðaiðkinta nebuvo, 
2000 m. iðaiðkintas 1 atvejis, 1999 ir 1998 m. – po 1 atvejá, 1997 m. – 3 atvejai. Paðlijusi ver-
tybiø sistema, neefektyvi ir neatitinkanti rinkos ekonomikos reikalavimø bankø sistema, ku-
pina prieðtaravimø ir „baltø dëmiø“ teisinë sistema sudaro sàlygas plauti „neðvarius“ pini-
gus. Tai ypaè akivaizdu pirmajame kapitalo ádëjimo ir legalizavimo etape [23]. Dël ðalies po-
litinio ir ekonominio nestabilumo nusikaltëliai, norëdami galutinai ádëti ir integruoti savo ka-
pitalà, daþnai renkasi Vakarø, taip pat kitas valstybes. Daþniausiai ðiam tikslui pasirenkamos 
Vokietija ir Rusija4. Pinigø plovimà kitose valstybëse gali nulemti ir, pavyzdþiui, maþos 
nekilnojamojo turto kainos, galimybë nuslëpti savo kriminalinæ praeitá. Taigi tarptautinis nu-
sikalstamumas sparèiai plinta. Tam átakos turi rinkos ekonomikos raida, vartojamø prekiø 
                                                 

1 Operatyvinių darbuotojų duomenimis, daugelis Lietuvos organizuotų grupuočių nuo 50 iki 70 proc. savo turto 
yra investavusios į teisėtą šalies ekonomiką. 

2 Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos duomenys. 
3 Policijos departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos duomenimis, per dešimt 1999 m. mėnesių pagal 

BK 322 straipsnį buvo įregistruoti 238 nusikaltimai (1998 m. per atitinkamą laikotarpį – 215); pagal BK 323 
straipsnį – 297 (1998 m. – 192); pagal BK 325 straipsnį – 64 (1998 m. – 42).  

4 Vilniaus m. ONTT ir Klaipėdos m. ONTT duomenys. 
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kainø skirtumai ávairiose valstybëse, taip pat noras parsiveþti prekiø nesumokëjus valstybei 
mokesèiø.  

Su organizuotu nusikalstamumu glaudþiai susijusi korupcija [24, p. 176]. Manyèiau, 
galima teigti, jog nusikalstamos grupuotës palaiko ryðius su vietos valdþios atstovais, todël 
gali daryti nusikalstamà átakà, pavyzdþiui, privatizacijos, licencijø iðdavimo procesams, vals-
tybiniø arba komerciniø bankø veiklai. Organizuotø nusikalstamø grupuoèiø ir korumpuotø 
valdininkø simbiozë gali reikðtis ir priimant teisës aktus, palankius kriminalinëms struktû-
roms, pavyzdþiui, „globojant“ ávairiø rûðiø kontrabandà, prostitucijos verslà arba nevykdant 
organizuotø nusikalstamø grupuoèiø lyderiø baudþiamojo persekiojimo, arba já vykdant ne-
tinkamai. 

Ádomiai ðiuo klausimu samprotauja Kanados profesorë M. McMachon. Ji tvirtina, kad 
policijoje, teisme bei parlamente yra þmoniø, kuriuos organizuotos grupuotës gali papirkti 
arba kitaip paveikti. Be to, spëjama, kad kai kurie organizuoto nusikalstamumo lyderiai vei-
kia minëtose ástaigose [25, p. 6]. Taigi ðiuo aspektu korupcijos mastai priklauso nuo nusi-
kaltëliø pasaulyje vykstanèiø procesø. Kita vertus, korupcija labai priklauso ir nuo procesø, 
vykstanèiø legaliame pasaulyje. Akivaizdu, kad nusikalstama ekonominë veikla plëtojasi ten, 
kur daugiau teisëtø kliûèiø. Kuo labiau valstybë reguliuoja ekonomikà, tuo daugiau galimy-
biø papirkti valdininkus. Ðtai 1995 m. Pasaulio banko atlikti tyrimai parodë, kad korupcija 
verslininkams kelia rimtø problemø. 54 proc. apklaustø vietiniø ir Lietuvoje veikianèiø uþsie-
nio kompanijø nurodë, kad moka pareigûnams [26, p. 13]. Tam tikra verslininkø arba ámoniø 
vadovø dalis patys ieðko ryðiø su kriminalinëmis grupuotëmis norëdami apsaugoti savo 
verslà, uþtikrinti skolø gràþinimà, paveikti konkurentus ir pan.  

Nepaisant struktûriniø organizuoto nusikalstamumo pokyèiø, ði problema iðlieka aktu-
ali ir ðiandien. Tai lemia Lietuvos nusikalstamø grupuoèiø vykdoma gana plati nusikalstama 
veikla. Jos uþsiima narkotikø kontrabanda, padirbinëjimais, klastojimais, sukèiavimais, 
vykdo ginkluotus apiplëðimus, vagia automobilius, uþsiima sekso pramone (prekyba mote-
rimis), azartiniais loðimais, ðaunamøjø ginklø kontrabanda ir prekyba, kuruoja prostitucijos 
verslà, reketà, lupikauja. Nuodugniai paanalizavus nusikalstamà grupuoèiø veiklà matyti, 
kad pagrindinës ir bûdingiausios jø veiklos rûðys yra: turto prievartavimas, narkotikø verslas, 
kontrabanda, automobiliø vagystës, nelegali migracija bei prostitucija. Gana paplitæs ir kri-
minaliniø nusikaltimø organizavimas bei kontrolë1. 

Didelæ neigiamà átakà Lietuvos ekonomikai daro kontrabanda2. Kontrabandos objektai 
yra spiritas, narkotikai, ginklai, tabako gaminiai, maisto produktai. Ðie objektai gaminami 
Vokietijoje, Lenkijoje, Olandijoje. Ðios prekës (daþniausiai spiritas, maisto produktai ir narko-
tikai) tranzitu per Lietuvà pasiekia paskirties ðalis: Rusijà, Vokietijà, Vidurinës Azijos valsty-
bes. Narkotikø kontrabandos paskirties ðalimi tampa ir Lietuva. Sintetiniai narkotikai patenka 
ið Lenkijos, o augalinës kilmës narkotikai – ið Olandijos. Organizuotos nusikalstamos gru-
puotës paèios organizuoja kontrabandos iðveþimà arba áveþimà á Lietuvà bei jos realizacijà 
arba padeda kitiems asmenims parveþti arba áveþti kontrabandines prekes gaudami uþ tai 
tam tikrà atlygá. 

Kalbant apie nelegalià migracijà reikëtø pasakyti, kad ðios rûðies nusikaltimø nuolat 
daugëja ir nelegaliø migrantø srautai nuolat didëja. Ðtai 1992 m. buvo sulaikytas 281 nele-

                                                 
1 Vilniuje 1995–1996 m. siautėjo Kubos piliečio J. R. S. Castellanoso grupuotė. Ji įsibraudavo į patalpas ir 

apiplėšinėjo asmenis, grobdavo prabangius automobilius (per šį laikotarpį grupuotė buvo pagrobusi 6 prabangius 
automobilius). Grupuotė veikė drastiškai, naudojo nukentėjusiųjų atžvilgiu fizinį smurtą. Vilniaus apygardos teismo 
nuosprendis. Baudž. byla Nr. 1–311. 1998 m. Alytuje ir jo rajone siautėjo „Baublio“ grupuotė. Ji 1992–1994 m. 
užsiiminėjo chuliganizmu, prievartavo turtą, žudė, plėšė. Grupuotę sudarė 9 nariai. Jie elgėsi ypač žiauriai, 
darydami nusikaltimus naudodavo smurtą bei ginklus. Buvo išaiškinta 12 grupuotės padarytų nusikaltimų. Vilniaus 
apygardos teismo nuosprendis. Baudž. byla Nr. 1–4. 1997 m. 

2 Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos duomenimis 1997–1999 m. ONTT išaiškino 7 
nusikalstamas grupuotes, kurios užsiminėjo spirito, maisto produktų, vartojamųjų prekių ir narkotikų kontrabanda. 
Iškelta 130 baudžiamųjų bylų, sulaikyti 78 asmenys, iš jų – 11 pareigūnų. Taip pat sulaikyta prekių, kurių vertė 
daugiau kaip 10 mln. litų. 2000 m. užregistruoti 88, 2001 m. – 102 nusikaltimai, susiję su kontrabanda. 
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galus migrantas, 1993 m. – 650, 1994 m. – 1105, 1995 m. – 1853, 1996 m. per 5 mën. – 235 
nelegalûs migrantai [27, p. 3]. Jie, perëjæ Baltarusijos ir Lietuvos valstybës sienà, toliau á Va-
karus keliauja arba sausumos keliu per Lenkijà á Vokietijà, arba jûros keliu – per Klaipëdos 
uostà á Skandinavijos ðalis. Nuo 1992 m. iki 1996 m. buvo iðaiðkintos keturios didelës orga-
nizuotos grupuotës, uþsiimanèios nelegaliø migrantø gabenimu1.  

Pelningas ir organizuotø grupuoèiø „mëgstamas“ nusikalstamas verslas – prostitucija 
ir prekyba þmonëmis. Europos saugumo ir Bendradarbiavimo tarybos duomenimis, nuo 
1997 iki 2000 m. ið buvusios TSRS teritorijos, Vidurio ir Rytø Europos teritorijø á Vakarø Eu-
ropos ir Ðiaurës Amerikos ðalis prostitucijos tikslais buvo iðgabenta 750 000 moterø ir mer-
gaièiø. Prekyba þmonëmis neaplenkë ir Lietuvos, kurioje moterys parduodamos verstis pro-
stitucija tiek Lietuvoje, tiek ir á uþsienio valstybes. Lietuva tapo ne tik moterø eksporto, bet ir 
tranzito tarp Rytø ir Vidurio Europos valstybiø ðalimi. Spëjama, kad kasmet apie 1000 mo-
terø prostitucijos tikslais iðveþama ið Lietuvos á uþsiená, taèiau ðie procesai pasiþymi dideliu 
latentiðkumu ir visiðkai neatsispindi oficialiojoje statistikoje. Pavyzdþiui, 2002 m. á oficialià 
statistikà pateko tik 8 uþregistruoti prekybos þmonëmis atvejai, o nuo prekybos þmonëmis 
normos ásigaliojimo (1998 m. liepos 2 d.) uþ ðá nusikaltimà buvo nuteisti tik 3 asmenys2. 
Prostitucijos nusikalstamo verslo schema gana aiðki. Moterys ið Lietuvos per Lenkijà gabe-
namos á Vokietijà. Ten jos seksualiai iðnaudojamos. Kitu atveju, moterys ið NVS ðaliø atve-
þamos á Lietuvà. Priedanga daþniausiai bûna moterø veþimas dirbti á uþsiená. Kita ðio verslo 
pusë – prostitucija ðalyje. Sàlyginai prostitucijà bûtø galima suskirstyti á kelis lygius. Pirmasis 
lygis – prostitucija, paplitusi tarp narkomanø, valkataujanèiø asmenø. Ðio lygio veiklos orga-
nizuotos nusikalstamos grupuotës nekontroliuoja. Antrajam lygiui bûtø galima priskirti laisvai 
veikianèias prostitutes, kurios dirba baruose, restoranuose ir be sàvadautojø. Ðio lygio or-
ganizuoti nusikaltëliai taip pat nelieèia. Treèiasis lygis – prostitutës, dirbanèios su sàvadau-
tojais3. Bûtent ðià prostitucijos dalá „globoja“ organizuotos nusikalstamos grupuotës.  

Viena pelningiausiø organizuotø nusikalstamø grupuoèiø veiklos srièiø yra narkotikø 
verslas. Be narkotikø kontrabandos, organizuoti nusikaltëliai kontroliuoja narkotiniø me-
dþiagø gamybà bei platinimà. Pagrindiniai veiksniai, lemiantys narkomanijos plitimà bei su ja 
susijusá nusikalstamumà, yra didelis pelnas, gaunamas ið narkotikø verslo, taip pat didëjanti 
narkotikø pasiûla ir paklausa. Ðtai 2001 metais Kaune buvo demaskuotas pirmasis ir grei-
èiausiai vienintelis ðalyje modernus pogrindinis narkotiniø ir psichotropiniø medþiagø fabri-
kas. Ðiame fabrike buvo gaminamas amfetaminas. Vilniuje iðaiðkinta organizuota nusikals-
tama grupuotë, prekiavusi dideliais narkotiniø medþiagø kiekiais4. Pastaruoju metu sparèiai 
gausëja uþregistruotø nusikaltimø, susijusiø su narkotikais5. Didþiuosiuose Lietuvos mies-
tuose yra susikûræs narkotikø prekiautojø tinklas, kurá kontroliuoja organizuotos grupuotës.  

Dar viena organizuoto nusikalstamumo veiklos srièiø – automobiliø vagystës. Vogti 
automobiliai á Lietuvà patenka ið Vokietijos, Lenkijos, Olandijos, Belgijos, Latvijos, Estijos, 
JAV ir tranzitu toliau keliauja á Baltarusijà, Ukrainà, Rusijà. Populiariausia – pavogtà automo-

                                                 
1 Trys Marijampolės organizuotos grupuotės ir viena Vilniaus grupuotė. Pasienio policijos departamento 

duomenys. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros duomenimis, 1995 m. buvo sulaikyta 50, 1996 m. – 
42, 1997 m. – 63, 1998 m. – 48, 1999 m. – 24 grupuotės, organizavusios ir užsiėmusios neteisėtu valstybės 
sienos perėjimu. 

2 Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros duomenys. 
3 Operatyvinių darbuotojų teigimu, sąvadautojui priklauso nuo 7 iki 10 prostitučių. Dalį uždirbtų pinigų 

(dažniausiai pusę šios sumos, o kai kuriais atvejais iki 70 proc.) prostitutės moka sąvadautojui. Sąvadautojas dalį 
šios sumos sumoka organizuotai grupuotei, kontroliuojančiai jo veiklą. 

4 Operatyvinių priemonių metu pas šios grupuotės narius rasta 800 g heroino, 1 kg kokaino (Policijos 
departamento prie LR VRM duomenys). 

5 Lietuvoje buvo sulaikyti 3 asmenys, bandę realizuoti 3,07 kg hašišo, sulaikytas pilietis, iš Rusijos įvežęs 
2500 g marihuanos, 3 asmenys sulaikyti su 9093 g juodojo kokaino (Policijos departamento prie VRM duomenys). 
1994 m. buvo užregistruoti 334 nusikaltimai, susiję su neteisėta narkotikų apyvarta, 1996 m. jau užregistruota 
511, 1998 m. – 629, 2000 m. – 926, 2002 m. – 937 nusikaltimai. 
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bilá gràþinti uþ tam tikrà mokestá1. Nusikaltëliams tai ne tik pelningas, bet ir maþiau rizikos rei-
kalaujantis verslas, nes sumaþëja nusikalstamø veiksmø mastas. Reikia tik rasti aukà, pa-
grobti automobilá ir pristatyti já á slëptuvæ (nereikia rûpintis vogto automobilio dokumentø pa-
dirbimu, jo pervarymu per valstybës sienà ir pan.) Be to, nusikaltëliams palanku tai, kad nu-
kentëjusieji nesuinteresuoti kreiptis á policijà. Ðiems asmenims svarbiausia atgauti automo-
bilá, todël jie sutinka su nusikaltëliø pasiûlymu. Vis ryðkesnë ðio nusikalstamo verslo tenden-
cija – á Lietuvà atvykusiø uþsienio pilieèiø automobiliø vagystës. Automobiliø vagystës taip 
pat tampa pelningu tarptautinio pobûdþio nusikalstamu verslu. Vokietijoje didelio atgarsio 
sulaukë tarptautinë automobiliø vagiø gauja, kurioje, be lietuviø, nusikalstamà veiklà vykdë 
rusai, baltarusiai, ukrainieèiai, vokieèiai. Ði gauja nuo 1997 m. iki 1999 m. vidurio Vokietijoje 
pagrobë ir uþsakovams á Rytø Europà iðgabeno apie 100 automobiliø [28]. 

Organizuotos nusikalstamos grupuotës uþsiima ne tik ginklø ir ðaudmenø kontra-
banda2, bet ir prekyba3. Organizuoti nusikaltëliai, vykdydami nusikalstamà veiklà, patys daþ-
nai naudoja ðaunamuosius ginklus, organizuoja sprogdinimus4. Daugiau nei 5 proc. visø 
nuþudymø Lietuvoje padaryta panaudojus ðaunamuosius ginklus.  

Galima spëti, kad gausës þmoniø grobimø uþ iðpirkà. Lietuvoje tai gan retas nusikalti-
mas, taèiau kasmet jø padaroma bent po kelis.5 Daþniausiai pagrobtøjø artimiesiems grasi-
nama neávykdþius nusikaltëliø reikalavimø susidoroti su pagrobtuoju. 

Kita vertus, gali atrodyti, jog organizuotas nusikalstamumas jau paþabotas. Statistikos 
duomenys rodo, kad baudþiamøjø bylø, iðkeltø remiantis BK 227–1 straipsniu, beveik nëra. 
Nuteistøjø asmenø taip pat. Ðtai 2000 m. buvo uþregistruoti 6 tokie nusikaltimai, ið jø 2 iðaið-
kinti, taip pat iðaiðkinti ir 35 asmenys, padaræ ðá nusikaltimà. 2001 m. per 6 mënesius uþre-
gistruoti 3 tokie nusikaltimai, 1 ið jø iðaiðkintas bei iðaiðkinti 4 já padaræ asmenys6. Kyla 
klausimas, ar organizuoto nusikalstamumo problema nëra daugiau „bomba“, kuria prisi-
dengus siekiama gauti policijos finansavimà? Manau, kad statistikos duomenys neatspindi 
tikrosios organizuoto nusikalstamumo padëties Lietuvoje, nes apimti visas organizuotas nu-
sikalstamas struktûras, tiek tas, kurios atsispindi statistikoje, tiek tas, kuriø veikla latentinë, 
be galo sudëtinga. Be to, statistikos duomenys apie organizuotà nusikalstamumà gali atsi-
spindëti ne tik per grupiná nusikalstamumà, bet ir per pavieniø asmenø padarytus nusikalti-
mus. 

Iðanalizavæs tokio pobûdþio baudþiamàsias bylas manyèiau, kad pagrindinës prieþas-
tys, trukdanèios asmenis pripaþinti kaltais dël nusikalstamo susivienijimo kûrimo bei dalyva-
vimo jo veikloje netobulos ástatymø formuluotës, yra árodymø stoka, nukentëjusiøjø bei liu-
dytojø parodymø keitimas, parengtinio tardymo klaidos áforminant procesinius dokumentus, 
átariamøjø slapstymasis. 

Taigi organizuotos nusikalstamos grupuotës susiformavo dar tuometinëje TSRS, prieð 
atkuriant Lietuvos nepriklausomybæ. Per ðá laikotarpá jos didëjo, stiprëjo, nes valstybinës ins-
titucijos buvo labai silpnos, teisinë bazë taip pat buvo labai silpna. Pamaþu organizuotas nu-
sikalstamumas nuo þemiausiojo savo veiklos lygio – reketo perëjo á aukðtesná, sudëtingesná 
                                                 

1 1996 m. nustatytos 8 nusikalstamos grupuotės, užsiimančios automobilių vagystėmis, kai vėliau automobiliai 
grąžinami už išpirką. Atsižvelgiant į automobilio pagaminimo metus bei modelį išpirkos suma svyruoja nuo 2000 
iki 6000 JAV dolerių. 

2 Pasinaudodamos Lietuvos jūrų laivininkystės arba kitų šalių laivais organizuotos nusikalstamos grupuotės 
kontrabandos būdu į Lietuvą atveža ginklų. ONTT darbuotojų duomenimis, ginklai į Lietuvą patenka iš Argentinos, 
Rusijos, Izraelio, Ispanijos. 

3 1996 m. Klaipėdoje sulaikyti 4 vienos grupuotės nariai, prekiavę ginklais bei šaudmenimis. Baudž. byla Nr. 
30–9–005–96. Pas sulaikytą kitos grupuotės narį rasta granatų RPG–5, kuriomis jis prekiavo. Baudž. byla Nr. 30–
1–177–96. Dar pas vieną grupuotės narį rasta 850 g trotilo ir šovinių. Baudž. byla Nr. 30–9–011–96. 

4 1997 m. Lietuvoje buvo užregistruota 80 sprogimų atvejų, o 1998 m. – 49 sprogdinimo atvejai. Didžioji jų 
dalis – kriminalinio pobūdžio. 1999 m. buvo užregistruotas ir išaiškintas 1 nusikaltimas – „Nusikalstamų grupių 
ginklavimas“. 

5 1998 m. pabaigoje Vilniuje buvo demaskuota organizuota nusikalstama grupuotė (daugiau nei 20 narių), 
kurios pagrindinė veikla buvo verslininkų ir jų giminių grobimas išpirkos tikslais. 

6 Žr.: LR VRM ataskaitą apie nusikaltimus, padarytus Lietuvos Respublikoje per 2000 m. 12 mėn. ir 2001 m. 6 
mėn.  
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lygá, kuris susijæs su ðalies ekonomika. Tai akivaizdu ir, drásèiau tvirtinti, natûralu, nes pa-
grindinis ir vienintelis organizuoto nusikalstamumo tikslas – pelno siekimas. Paanalizavus 
kriminalinius procesus Lietuvoje paaiðkëja kai kurios organizuotø nusikalstamø grupuoèiø 
raidos tendencijos. Pirmiausia jaunëja grupuoèiø nariø amþius1. Á grupuotes átraukiami anks-
èiau neteisti asmenys. Organizuotø nusikalstamø grupuoèiø nariai pasiþymi áþûlumu, ci-
nizmu, ðiurkðtumu, visiðkai nepripaþásta kitø asmenø teisiø ir interesø. 

Organizuotos nusikalstamos grupuotës stengiasi uþtikrinti savo saugumà naudoda-
mos ávairias konspiracijos formas, rinkdamos kompromituojanèià informacijà apie teisësau-
gos institucijø pareigûnus, per tarpininkus finansiniuose ir politiniuose valdþios sluoksniuose 
verbuoja sau naudingus þmones [29, p. 143–147]. Nusikalstamos grupuotës, slëpdamos 
savo nusikalstamà veiklà, imasi ávairiausiø priemoniø, kad iðvengtø baudþiamojo persekio-
jimo. 

 
Iðvados 

 
1. Lietuvoje organizuoto nusikalstamumo uþuomazgos susiformavo dar tuometinëje 

TSRS iki Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo. Analizuodamas organizuoto nusikalstamumo 
plëtrà Lietuvoje galëèiau teigti, jog ðis reiðkinys Lietuvoje iðgyveno du savo raidos etapus. 
Pirmasis etapas siejamas su 1990 m. pradþia iki 1995 m., o po 1995 m. prasidëjo naujas or-
ganizuoto nusikalstamumo raidos etapas. 

Pirmame organizuoto nusikalstamumo plëtros etape nusikalstamumas keitësi ne tik 
kiekybiðkai, bet ir kokybiðkai. Padaugëjo turtiniø nusikaltimø, ypaè turto prievartavimø, va-
gysèiø ið butø, automobiliø vagysèiø, plëðimø. Itin padaugëjo sunkiø smurtiniø nusikaltimø, 
jie daþnai padaromi naudojant ðaunamàjá ginklà arba sprogmenis. Buitinius nuþudymus pa-
keitë ið anksto suplanuoti nuþudymai, nuþudymai ið savanaudiðkø paskatø, nuþudymai kaip 
sàskaitø suvedimo priemonë. Atsirado nuþudymai pagal uþsakymà. Be abejo, atsirado ir 
naujø, laisvos ekonomikos rinkai bûdingø nusikalstamumo formø bei rûðiø: ekonominiai nu-
sikaltimai, turto prievartavimai, organizuoti profesionalûs nusikaltimai, kontrabanda, spalvo-
tøjø metalø grobimai. Aiðku, kad greta to egzistavo ir grynai kriminalinës grupuotës, uþsii-
manèios vagystëmis ið butø, automobiliø vagystëmis, plëðimais ir pan. 

Sukaupusios didesná kapitalà organizuotos nusikalstamos grupuotës buvo suintere-
suotos legalizuoti nusikalstamu bûdu ágytas lëðas. Priëmus Turto privatizacijos ástatymà pra-
sidëjo visuotinis valstybinës nuosavybës privatizavimas. 

Antrojo organizuoto nusikalstamumo plëtros etapo analizë leidþia teigti, jog ðiame 
etape nusikalstamos grupuotës atsisakë reketo kaip pagrindinio pelno ðaltinio ir ëmësi per-
spektyvesnës ir pelningesnës, kartu ir maþiau rizikingos veiklos – prostitucijos organizavimo, 
narkotikø platinimo, nelegaliø loðimo namø laikymo ir pan. 

Pasikeitë organizuotø nusikalstamø grupuoèiø veiklos metodai. Nuo smurtiniø veiksmø 
jos perëjo prie taikaus bendradarbiavimo ir kriminalinës rinkos pasidalijimo. Pasikeitë da-
romø nusikaltimø struktûra, organizuotos grupuotës tapo profesionalesnës. Jø profesiona-
lumà rodo tai, kad nusikaltëliai stengiasi palikti kuo maþiau nusikalstamos veiklos pëdsakø, 
grupuotës gali sëkmingai persiorientuoti ið vienos nusikalstamos veiklos á kità, taip pat sten-
giasi nusikalstamu bûdu ágytas lëðas vis plaèiau investuoti á legalø verslà. 

2. Analizuodamas dabartinæ organizuoto nusikalstamumo padëtá Lietuvoje darau ið-
vadà, kad ðiuo metu iðlieka aktuali organizuoto nusikalstamumo ir kovos su juo problema. 
Statistikos duomenys rodo, jog baudþiamøjø bylø, iðkeltø dël nusikalstamo susivienijimo or-
ganizavimo ir dalyvavimo jame, beveik nëra, ið tikrøjø nuteistø asmenø taip pat, todël gali at-
rodyti, kad organizuotas nusikalstamumas jau paþabotas. Vis dëlto manyèiau, kad statisti-
kos duomenys nerodo tikrosios organizuoto nusikalstamumo padëties Lietuvoje, nes apimti 
visas organizuoto nusikalstamumo struktûras, tiek tas, kurios atsispindi statistikoje, tiek tas, 

                                                 
1 Operatyvinių darbuotojų teigimu, vidutinis grupuočių narių amžius – 18–20 metų. 
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kuriø veikla latentinë, be galo sudëtinga. Be to, statistikos duomenys apie organizuotà nusi-
kalstamumà gali atsispindëti ne tik per grupiná nusikalstamumà, bet ir per pavieniø asmenø 
padarytus nusikaltimus. 

 
 

♦♦♦ 
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SUMMARY 
 

Organized criminality is a new social phenomenon, which has roots in illegal economic 
activity. It is becoming one of the most urgent problems all over the world and leaves Lithuania is not 
an exception. After the restoration of independence when market economy relations were taking form 
and legitimate economy was getting ever stronger, the organized crime by taking black markets, 
satisfying the demand for illicit goods and services and creating it as well took over some of the 
features legitimate economic activity. Activities of Lithuanian organized criminal associations 
encopmass everything starting with purely criminal racketeering and finishing with such crimes 
against economy as contraband, illegal economic activity, money laundering, bribery and etc. 

The degree of the phenomenon is emphasized by the fact that in the whole number of cleared 
crimes against economy make up 3–5 per cents of the total number of crimes only, however the 
damage to the state and society is much bigger than that inflicted in the wake of criminal crimes. 

For Lithuania, just as for other states reviving democratic society and market economy it’s 
important to prepare and inplement a number of measures facilitating efficient combating of 
organized crime. 

The author founds its judgment of criminological research, practical material of criminal cases 
and statistical data analyses the appearance of organized crime in Lithuania, its factual state and 
practice of law enforcement institutions. 

The author distinguishes two major stages of development of organized crime and renders their 
major analysis. The first stage is related to 1990 and 1995, whereas from 1995 organized crime has 
entered into a new stage of development. 
 
 
 
 

 


