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IR ORGANIZUOTU
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O

rganizuotas nusikalstamumas yra šiek tiek paini sąvoka. Priklausomai nuo
to, kokio asmens klausiate, jis reiškia skirtingus dalykus. Tai atsispindi
Europos baudžiamojoje politikoje, kurioje apibrėžtys ne visada buvo
aiškios, o prioritetai keitėsi. Akivaizdu, kad organizuotas nusikalstamumas
tapo labai glaudžiai siejamas su sunkiu tarptautiniu nusikalstamumu. Dėl to
gali kilti mintis, kad su organizuotu nusikalstamumu turėtų kovoti aukšto
lygio strateginiai veikėjai. Tačiau organizuotas nusikalstamumas taip pat
yra įsišaknijęs vietos lygmeniu ir daro poveikį vietoje. Vietos prevencijos
specialistai ir policijos pareigūnai taip pat atlieka svarbų vaidmenį vykdant
organizuoto nusikalstamumo prevenciją ir kovojant su juo.

ORGANIZUOTAS NUSIKALSTAMUMAS, SUNKŪS
NUSIKALTIMAI, TARPTAUTINIS NUSIKALSTAMUMAS
Organizuotas nusikalstamumas yra pagrindinė baudžiamosios politikos ir nusikalstamumo prevencijos sąvoka,
tačiau ne visada aišku, kas tiksliai yra organizuotas nusikalstamumas. Pagal tarptautinę praktiką daugelyje
svarbiausių institucijų ir dokumentų įtraukiamas vienas ar daugiau patikslinamųjų žodžių, paaiškinančių arba
susiaurinančių žodį „organizuotas“. Pasauliniu lygmeniu priimta JT konvencija prieš tarptautinį organizuotą
nusikalstamumą.1 ES lygmeniu jau seniai vartojama sąvoka „organizuotas nusikalstamumas“, kaip matyti iš
kovos su organizuotu nusikalstamumu veiksmų plano (1997 m.),2 Tarybos pamatinio sprendimo dėl organizuoto
nusikalstamumo3 ir reguliariai valstybių narių rengiamų organizuoto nusikalstamumo situacijos ataskaitų (nuo
1994 m.), kurios 2006 m. virto Europolo organizuoto nusikalstamumo grėsmių vertinimais (OCTA).
Maždaug prieš dešimtmetį ES taip pat ėmė taikyti patikslinamuosius žodžius „sunkus“ ir „tarptautinis“. 2010
m. patvirtintas ES kovos su organizuotu ir sunkiu tarptautiniu nusikalstamumu politikos ciklas.4 Nuo 2013 m.
Europolo OCTA vertinimai pakeisti sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo grėsmių vertinimais (SOCTA).5
Taryba remia „administracinį požiūrį į sunkių nusikaltimų ir organizuoto nusikalstamumo prevenciją ir kovą su jais“
ir sukūrė tam skirtą tinklą.6 Europos Komisija neseniai pristatė kovos su organizuotu nusikalstamumu strategiją,
kurioje pabrėžiamas „tarpvalstybinis ir tarptautinis organizuoto nusikalstamumo aspektas“, teigiama, kad
„organizuotas nusikalstamumas yra tarptautinis verslas“, ir kalbama apie kelis „sunkius nusikaltimus“.7 Apskritai
organizuotas nusikalstamumas dažnai siejamas su sunkiais nusikaltimais ir tarptautiniu nusikalstamumu arba
net tapatinamas su jais.
Tačiau kas yra organizuotas, sunkus ir tarptautinis nusikalstamumas? Sąvoka „organizuotas nusikalstamumas“
kartais laikoma neaiškia ir neproduktyvia.8 Taip yra iš dalies dėl to, kad organizuotas nusikalstamumas gali reikšti
ir subjektą, t. y. nusikalstamas organizacijas, ir objektą, t. y. tam tikriems nusikalstamumo reiškiniams būdingas
nusikaltimų rūšis ir veikimo būdus.9
Vis dėlto ES politikos posūkis link sunkių nusikaltimų buvo palankiai įvertintas. Sunkus nusikaltimas apibrėžiamas
ne pagal organizaciją ar veiklą, o pagal nusikaltimu padarytą žalą.10 Svarbiausias klausimas – ar nusikaltimas
yra pakankamai sunkus, kad jį būtų galima nagrinėti viršvalstybiniu lygmeniu. Pasak Europolo: „Sunkus
nusikalstamumas – tai nusikalstama veikla, apie kurią verta pranešti ir kuri neatitinka 2008 m. pamatiniame
sprendime pateiktos organizuotos nusikalstamos grupuotės apibrėžties. De facto ji taip pat susijusi su
pavieniais veikėjais arba individualiais veiksmais.“11 Tai rodo, kad daug sunkių nusikaltimų padaro neorganizuoti
nusikaltėliai.12 Seksualinė prievarta prieš vaikus, kurią įvykdė nukentėjusiajam pažįstamas asmuo, yra akivaizdžiai
sunkaus, bet nebūtinai organizuoto nusikaltimo pavyzdys. Šiuo metu Europolo kompetencijai priklauso daugiau
kaip dvidešimt sunkių nusikalstamų reiškinių, be organizuoto nusikalstamumo, kai jie yra tarptautinio pobūdžio.13
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Galiausiai, tarptautinis nusikalstamumas galbūt nėra toks paprastas, kaip atrodo. Kaip ir organizuotas
nusikalstamumas, jis gali reikšti ir nusikalstamą veiklą, ir nusikalstamą grupuotę. Apie tarptautinį nusikalstamumą
galime kalbėti, kai nusikalstama veika apima daugiau nei vieną šalį arba yra susijusi su veiksmais daugiau
nei vienoje šalyje. Taip yra neteisėtos prekybos prekėmis ar asmenimis per sienas atveju. Apie tarptautinį
nusikalstamumą galima kalbėti ir tada, kai nusikalstamą grupuotę sudaro nariai iš kelių šalių. Nors kai
kurias organizuotas nusikalstamas grupuotes sudaro tos pačios tautybės (vietinės arba užsienio) nariai, kai
kurie nusikaltėliai paprastai dirba kartu su kitų tautybių asmenimis. 2021–2025 m. ES kovos su organizuotu
nusikalstamumu strategijoje tarptautinis nusikalstamumas reiškia ir vieną, ir kitą.14

Michael Levi: "Organizuotas nusikalstamumas gali reikšti bet ką – nuo stambių Italijos
sindikatų, kurių nariai vilki madingais kostiumais ar Sicilijos valstiečių drabužiais,
iki trijų labai grėsmingai atrodančių įsilaužėlių, turinčių langų valymo įmonę, kurių
vaidmenys skirstomi taip: vienas iš jų yra sergėtojas, kitas – įsilaužėlis, o trečias –
pinigų plovėjas. Jei bet kuri jų veiklos dalis yra susijusi su užsienio šalimi, jie tampa
tarptautiniais organizuotais nusikaltėliais!"15

Kai kurie kritikavo organizuoto nusikalstamumo sąvokų dviprasmiškumą ir jų poveikį politikai. Jie pažymėjo,
kad organizuotas nusikalstamumas gali būti nusikalstama veika, kai du ar daugiau asmenų bendradarbiauja,
net jei tai daroma tik tam tikrais atvejais.16 Iš tiesų 2008 m. Tarybos pamatiniame sprendime nepateiktas
organizuoto nusikalstamumo apibrėžimas, bet pateiktas organizuotos nusikalstamos grupės apibrėžimas, pagal
kurį tokia grupė reiškia bent dviejų asmenų bendradarbiavimą vykdant nusikalstamą veiklą.17 Kai kurie kritikai
apgailestauja, kad sąvokų neapibrėžtumas daro neigiamą poveikį organizuoto nusikalstamumo politikai, ir teigia,
kad toks neapibrėžtumas sukūrė „plačias galimybes tiek politikos formuotojams, tiek bendrovėms įgyvendinti
savo pasirinktą darbotvarkę“.18

Kibernetiniai nusikaltimai puikiai iliustruoja, kaip organizuoto, sunkaus ir tarptautinio
nusikalstamumo terminai susipina ir negali būti vienareikšmiškai taikomi konkretiems
nusikalstamumo reiškiniams. Kibernetiniai nusikaltimai labai skiriasi pagal jų daromą žalą,
taigi ir pagal sunkumą. Palyginkite, pavyzdžiui, užkrėtimą kenkėjiška programine įranga,
prekybą narkotikais tamsiuosiuose tinkluose ir kibernetines atakas prieš ypatingos
svarbos infrastruktūrą. Kibernetiniai nusikaltėliai gali veikti pavieniui, priklausyti
organizacijai arba siūlyti savo paslaugas organizuotoms nusikalstamoms grupuotėms.19
Už kibernetinių nusikaltimų prevenciją ir kovą su jais atsakingi daugelis veikėjų – nuo
specializuotos tarptautinės teisėsaugos iki mažų įmonių ir privačių interneto naudotojų,
kurie turėtų apsaugoti savo įrenginius.20 Internetas ir žmonių gebėjimas naudotis
interneto technologijomis tam tikra prasme netgi pakeitė nusikaltimų organizavimą: jei
paprastai sudėtingiems nusikaltimams vykdyti buvo reikalingas tam tikras struktūros ir
organizuotumo lygis, tai kibernetinius nusikaltimus ir su kibernetiniais tinklais susijusius
nusikaltimus vis dažniau vykdo maži ir labai menkai susiję tinklai.21
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TARPTAUTINIS ORGANIZUOTAS NUSIKALSTAMUMAS
– TARPTAUTINIAI ORGANIZUOTI SPRENDIMAI?
Su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu vietos ar net nacionaliniai veikėjai negali susidoroti pavieniui. Norint
sėkmingai sužlugdyti tarptautinio nusikalstamumo operacijas ir organizacijas bei užkirsti joms kelią, reikia bendrų
tarptautinių pastangų. Tokio tarptautinio bendradarbiavimo atveju labai svarbu keistis informacija ir suteikti
galimybę ja naudotis. Europoje tokios keitimosi duomenimis sistemos kaip Šengeno informacinė sistema (SIS)
ir bendradarbiavimo platformos, pavyzdžiui, Europos daugiadisciplinė kovos su nusikalstamomis grėsmėmis
platforma (EMPACT), yra labai svarbios kovojant su sunkiu ir organizuotu tarptautiniu nusikalstamumu.22
Tačiau tai nereiškia, kad vietos veikėjai neturi atlikti savo vaidmens kovojant su organizuotu nusikalstamumu.
Esama tam tikros įtampos tarp ES politikos cikle nustatytų sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo prioritetų ir
vietos prioritetų. Dažnai daroma prielaida, kad organizuotas nusikalstamumas yra tarptautinis ir su juo geriausia
kovoti nacionaliniams arba tarptautiniams aukšto lygio strateginiams veikėjams, o vietos veikėjai turėtų sutelkti
dėmesį į vietos neorganizuotą nusikalstamumą.23 Dažnai neturėdami pagrindo politikos formuotojai jau seniai
teigia, kad organizuotas nusikalstamumas yra ypatingo pobūdžio ir kelia vis didesnę grėsmę, todėl plačiai paplitęs
įsitikinimas, kad „į išskirtines nusikalstamumo grėsmes reikia reaguoti išskirtinėmis priemonėmis“.24 Savo ruožtu
vietos veikėjai kartais vangiai imasi atsakomybės už kovą su sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu.25 Tačiau
yra keletas priežasčių, kodėl su šiais nusikaltimais turėtų kovoti ir vietos bei regioniniai veikėjai, galintys svariai
prisidėti prie kovos su jais. Panagrinėkime dvi svarbiausias priežastis.

1 PRIEŽASTIS.
NE VISI SUNKŪS IR ORGANIZUOTI NUSIKALTIMAI
YRA TARPTAUTINIAI
Jei organizuotą nusikalstamumą laikysime sąmoninga nusikalstama veikla, kuriai reikalingas kelių nusikaltėlių
bendradarbiavimas, nebūtinai visi organizuoti nusikaltimai yra tarptautiniai. Naujausiais Europolo SOCTA
duomenimis, 65 proc. visų organizuotų nusikalstamų grupuočių (ONG) sudaro skirtingų tautybių nariai, o
trečdalį – tos pačios tautybės nariai.26 Tos pačios ataskaitos duomenimis, daugiau nei 70 proc. organizuotų
nusikalstamų grupuočių veikia daugiau nei trijose šalyse27; kitaip tariant, daugiau nei ketvirtadalis jų veikia tik
vienoje ar dviejose šalyse.
Galbūt tai neatrodo daug, tačiau Europolas, žinoma, daugiausia dėmesio skiria tarptautiniam nusikalstamumui.
Nesunku prisiminti organizuotų nusikalstamų grupuočių, kurių veikla apsiriboja viena šalimi ar net daug
mažesnėmis teritorijomis, pavyzdžių. Tokios yra gatvės ir jaunimo gaujos. Svarbi tendencija ES – organizuotų
nusikalstamų grupuočių susiskaidymas, dėl to didėja jų skaičius. Šios mažesnės grupuotės vis dažniau
tampa gatvės gaujomis, kontroliuojančiomis tam tikrą, palyginti nedidelę miesto (priemiesčio) teritoriją ir
verbuojančiomis tos teritorijos gyventojus.28 Žinoma, jos turi ryšių su tarptautiniu nusikalstamumu, tačiau jų
pagrindinė veikla visų pirma yra vietinė. Taigi gatvės gaujos dažnai prekiauja narkotikais, kontroliuodamos vietos
narkotikų rinkas, tačiau kitos organizuotos nusikalstamos grupuotės yra atsakingos už didmeninį narkotikų
tiekimą.29 Kai kas netgi teigia, kad visas organizuotas nusikalstamumas iš esmės yra vietinio pobūdžio, nes
organizuotas nusikalstamumas kyla iš vietinių prekybos santykių, kurie priklauso nuo bendrų vietinių interesų.30
Skirti tinkamą dėmesį vietos organizuotam nusikalstamumui yra naudinga tuo, kad taip sutelkiamas dėmesys ne
į nepasiekiamų tarptautinių subjektų persekiojimą, o į vietinio verbavimo prevenciją ir aukų bei rajonų apsaugą.31
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Organizuoto nusikalstamumo poveikio vietos bendruomenėms mažinimas
Pagal vyraujantį į teisėsaugą orientuotą požiūrį į organizuotą nusikalstamumą įtvirtinama aukšto
lygio tarptautinio nusikalstamumo idėja, nes daugiausia dėmesio skiriama būtent tokio pobūdžio
nusikaltimams. Tačiau taikant vietinį požiūrį, kurio atspirties taškas yra vietoje patiriama žala,
paaiškėja, kad organizuotas nusikalstamumas dažnai yra aiškiai vietinio pobūdžio.
Jungtinėje Karalystėje šešių tyrėjų komanda būtent tai ir padarė trijuose dviejų miestų
rajonuose.32 Jie iš viso nustatė penkiolika organizuotų nusikalstamų grupuočių ir miesto
gatvių gaujų. Nustatę grupuotes, jie mišriuoju metodu atlikto tyrimo metu nustatė jų veiklą,
organizuotumą, verbavimo mechanizmus ir kaip visa tai susiję su nusikalstamumo kontrolės
politika.
Dauguma grupuotės narių gimė ir užaugo mieste, kuriame vykdė savo veiklą. Dauguma jų
gyveno toje bendruomenėje, kurioje aktyviai veikė, ir buvo linkę ten lankytis, kad galėtų
kontroliuoti. Dažniausiai buvo verbuojama vietoje, dažnai nusikalstamo išnaudojimo būdu.
Moterys ir mergaitės, kurias išnaudojo seksualinį išnaudojimą vykdančios grupuotės, buvo
į šią veiklą įtraukiamos ne tik vietos bendruomenėje, bet ir už jos ribų.
Apskritai vietos fizinė ir socialinė aplinka buvo svarbūs vietos organizuoto
nusikalstamumo veiksniai.
Tyrėjai padarė išvadą, kad į tokias vietos organizuoto nusikalstamumo
problemas reikia reaguoti įvairių vietos institucijų lygmeniu, remiantis vietos
operatyviniais duomenimis.
Visą tyrimo ataskaitą galima rasti čia: https://www.police-foundation.org.uk/
publication/reducing-impact-organised-crime-local-communities/

2 PRIEŽASTIS.
VISI ORGANIZUOTI NUSIKALTIMAI DARO POVEIKĮ
VIETOS BENDRUOMENEI IR PRIKLAUSO NUO VIETOS
SĄLYGŲ.
Bet koks organizuotas nusikalstamumas, nesvarbu, ar jis tarptautinis, ar ne, galiausiai pasireiškia vietos lygmeniu.
Pavyzdžiui, sintetinių narkotikų laboratorija yra įsikūrusi tam tikroje vietovėje, energiją jai tiekia tam tikra įmonė,
toksines atliekas ji išpila tam tikroje vietoje ir ji kelia pavojų bendruomenei (dėl cheminių medžiagų ar gaisro).33
Narkotikų rinkos yra susijusios su tam tikromis vietomis, kurioms jos daro didelį poveikį: daugėja smurto,
plinta piktnaudžiavimas narkotinėmis medžiagomis, didėja nusikaltimų baimė ir atsiranda kitų nepatogumų,
pavyzdžiui, mėtosi išmestos adatos.34 Taigi, net jei atskiros proceso dalys (gamyba, prekyba, pardavimas)
vyksta skirtingose šalyse, kiekviena iš jų daro didelį poveikį vietos lygmeniu. Panašiai tarptautinės prekybos
žmonėmis aukos gali dirbti vietinėje automobilių plovykloje.35 Taip pat gali būti, kad organizuotos nusikalstamos
grupuotės savo pajamas plauna skirtingose šalyse, tačiau yra didelė tikimybė, kad pinigai buvo uždirbti iš esmės
iš vietinės nusikalstamos veiklos.36
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Tačiau vietinis organizuoto nusikalstamumo aspektas apima daugiau nei tiesioginį nusikalstamų veikų
poveikį. Vykdant organizuotus nusikaltimus labai svarbu užmegzti ryšius su kitais nusikaltėliais ir susitarti dėl
bendradarbiavimo. Šis procesas priklauso nuo vietos aplinkybių, t. y. nuo vietų, kuriose nusikaltėliai susitinka
(nusikaltėlių suartėjimo aplinka37), ir nuo socialinių ryšių, padedančių nusikaltėliams susitikti su kitais nusikaltėliais
ir sukuriančių nusikaltimo galimybes (socialinių galimybių struktūra38). Kiti vietos aplinkybių aspektai taip pat
suteikia galimybių organizuotam nusikalstamumui arba gali jį stabdyti: teisinės, ekonominės, jurisprudencinės ir
net geografinės aplinkybės, kuriose veikia nusikalstamos grupuotės, lemia jų galimybes gauti išteklių, galimybes
sėkmingai prekiauti nelegaliomis prekėmis ir paslaugomis, galimybes pakartotinai investuoti gautą pelną ir
tikimybę išsisukti nuo atsakomybės. Pavyzdžiui, pastebėta, kad ES narkotikų rinkos skirtingose šalyse ir net
tose pačiose šalyse labai skiriasi. Prekyba kanapių derva (hašišu) ir jos vartojimas labiausiai paplitę Ispanijoje,
iš kur Maroko produktai patenka į ES, o kontrabandinių cigarečių pardavimas apskritai yra didesnis mažesnių
pajamų vietovėse.39 Galiausiai ONG yra „kultūriškai ir kognityviai įsišaknijusios vietos kultūroje“,40 kurios vertybių
sistema grindžiamas nusikalstamumo ir verbavimo perdavimas iš kartos į kartą.41

VIETINIAI KOVOS SU SUNKIAIS IR
ORGANIZUOTAIS NUSIKALTIMAIS VEIKSMAI
Iš to, kas išdėstyta pirmiau, turėtų būti aišku, kad vietos veikėjai gali ir turėtų atlikti svarbų vaidmenį kovojant
su sunkiais ir organizuotais nusikaltimais. Jie yra suinteresuoti kovoti su savo organizuotu nusikalstamumu,
nes jie gali susidurti su didesne viktimizacija, verbavimu, smurtu ir nepatogumais, susijusiais su organizuoto
nusikalstamumo veikla, taip pat gali patirti didesnę nusikalstamumo baimę.
Centralizavus reagavimą į organizuotą nusikalstamumą nacionaliniu ar net tarptautiniu lygmeniu, sustiprėjo
tarpvalstybinis teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas, tačiau prevencinis ir apsauginis tokių į vykdymą
orientuotų metodų poveikis yra ribotas. Didelio atgarsio sulaukusios „iš viršaus į apačią“ strategijos, pavyzdžiui,
pinigų sekimo strategijos ir svarbiausių asmų suėmimai, nepateisina duotų pažadų, todėl nelegalios rinkos iš
esmės lieka nepaveiktos (arba bent jau prisitaiko).42 Vietos policija ir valdžios institucijos turi gerų galimybių
įvertinti ir nustatyti vietos neteisėtas rinkas ir organizuoto nusikalstamumo daromą žalą, tačiau vietos operatyvinė
informacija dažnai pasimeta „informaciniame cunamyje“, kurį sukėlė tarptautinis bendradarbiavimas ir keitimasis
informacija.43
Veiksminga nusikalstamumo prevencija priklauso nuo išsamios nusikalstamumo problemų analizės, kurią gali
atlikti tik vietos veikėjai.44 Todėl kovojant su organizuotu nusikalstamumu vietos patirtis ir vietos operatyviniai
duomenys turėtų būti labai svarbūs.45
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Sofielundo metodas
Sofielundo metodas yra puikus kelių institucijų parengtos ir bendruomenės vykdomos
organizuoto nusikalstamumo prevencijos iniciatyvos pavyzdys. Programa siekiama užkirsti kelią
sunkiems nusikaltimams Malmės Sofielundo rajone, visų pirma siekiant panaikinti atvirą narkotikų
rinką, taip pat siekiama spręsti kitas su tuo susijusias problemas, pavyzdžiui, smurtą (naudojant
ginklus) ir viešosios tvarkos pažeidimus.
Taikant Sofielundo metodą įvairius veiksmus atlieka daug vietos veikėjų ir suinteresuotųjų
šalių, įskaitant vietos futbolo klubą, nuomininkų sąjungą, įmones ir vietos valdžios institucijas,
pavyzdžiui, miesto planavimo departamentą ir miesto policiją. Skirtingų institucijų
bendradarbiavimas vyksta tinklo asociacijoje, sukurtoje pagal verslo gerinimo rajonų (BID)
pavyzdį. Konkretūs veiksmai apima įvairias situacines priemones, pavyzdžiui, aktyvesnį
patruliavimą ir vaizdo stebėjimo sistemą, taip pat įvairias socialinės prevencijos iniciatyvas,
skirtas organizuotų nusikaltėlių užverbuotiems arba išnaudojamiems jaunuoliams.
Mokslininkai stebėjo ir įvertino šį metodą. Jie pastebėjo, kad nusikalstamumas ir nesaugumo
jausmas rajone gerokai sumažėjo.
Sofielundo metodas laimėjo 2019 m. Europos nusikalstamumo prevencijos apdovanojimą.
Daugiau informacijos apie Sofielundo metodą žr.
https://eucpn.org/document/sofielund-approach

Be to, vietos valdžios institucijos turėtų aktyviai dalyvauti kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir vykdant
jo prevenciją. Bendruomenės vykdoma prevencija ir vystymosi prevencija, kurios pagal apibrėžimą yra vietinio
pobūdžio, yra svarbūs kovos su organizuotu nusikalstamumu ramsčiai. Šie veiksmai padeda mažinti verbavimo į
organizuotą nusikalstamumą mastą, didinti bendruomenių atsparumą žalai bei viktimizacijai ir suteikti informacijos
veiksmingoms policijos intervencijoms (pvz., per specialiąsias telefono linijas).46
Vienas iš vietos veikėjų ir su teisėsauga nesusijusių nacionalinių institucijų veikimo būdų yra administracinis
požiūris.47 Jis apibrėžiamas kaip „būdas užkirsti kelią piktnaudžiavimui teisine infrastruktūra ir kovoti su tokiu
piktnaudžiavimu bendradarbiaujant įvairioms institucijoms, dalijantis informacija ir imantis veiksmų, kad būtų
sukurtos tam kliūtys“.48 Vietos lygmeniu ne tik gaunama didžioji dalis svarbios informacijos, bet ir vietos valdžios
institucijoms turėtų tekti pagrindinis vaidmuo imantis veiksmų ir juos koordinuojant.
Vietos (ir nacionalinės) valdžios institucijos gali pasinaudoti savo reguliavimo įgaliojimais, kad sutrukdytų
organizuotam nusikalstamumui. Tai galima padaryti įvairiais būdais. Klasikinis pavyzdys – atsisakymas išduoti
licenciją atidaryti verslą (barą, masažo saloną, restoraną) arba prekiauti alkoholiu tokioje vietoje, kuri būtų
priedanga nusikalstamai veiklai. Dar viena priemonė, kuria galima pasinaudoti siekiant užkirsti kelią nusikalstamai
veiklai, – tai darbo, maisto saugos ir priešgaisrinės saugos patikrinimai.49 Organizuotas nusikalstamumas dažnai
priklauso nuo vietos sąlygų, todėl vietos valdžios institucijos turi imtis veiksmų šiuo klausimu.50
Vietos valdžios institucijos taip pat turi geras galimybes koordinuoti kovos su organizuotu nusikalstamumu
veiksmus. Bendruomenės lygmens intervencijoms reikia įvairių vietos tarnybų (pvz., mokyklų, socialinio darbo,
vietos policijos), piliečių ir įmonių indėlio. Bendruomenės vykdoma prevencija yra svarbi, nes ji gali sumažinti
į organizuoto nusikalstamumo veiklą užverbuotų asmenų skaičių.51 Vietos valdžios institucijoms galėtų tekti
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užduotis valdyti tokį bendradarbiavimą ir derinti jį su įvairių institucijų administracinėmis intervencijomis, taip
pat (nacionalinės) policijos ir prokuratūros veiksmais. Jie užima patogią padėtį ir paprastai gerai žino, kaip
organizuoto nusikalstamumo problemos pasireiškia jų aplinkoje. Tačiau net ir tais atvejais, kai veiksmai
nėra koordinuojami vietos lygmeniu, vietos veiksmai dažnai nulemia sėkmę. Vykdant ES masto kampanijas,
pavyzdžiui, pagal EMPACT programą EUCPN rengiamas kampanijas, nacionaliniai ir vietos veikėjai iš esmės
išplatina kampanijos medžiagą.

IŠVADOS
Organizuotas nusikalstamumas dažnai tapatinamas su sunkiais ir tarptautiniais nusikalstimais. Pagal vyraujantį
požiūrį į „tarptautinį organizuotą nusikalstamumą“ organizuotas nusikalstamumas iškeliamas į nacionalinį arba
tarptautinį lygmenį, kur jis atsiduria daugiausia į vykdymą orientuotos politikos dėmesio centre. Tačiau ne
visi sunkūs ir organizuoti nusikaltimai yra tarptautiniai. Galbūt dar svarbiau yra tai, kad bet kokia organizuoto
nusikalstamumo veikla turi vietinį poveikį, t. y. daro žalą ir įtraukia asmenis į nusikaltimus. Todėl geriausias
atsakas į sunkų ir organizuotą nusikalstamumą yra integruotas požiūris, apjungiantis ir reaktyvųjį policijos darbą,
ir prevenciją, ir kuriuo remiantis savo vaidmenį atlieka tarptautiniai, nacionaliniai ir vietos veikėjai. Vietos valdžios
institucijoms iš tiesų tenka svarbus vaidmuo kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Jos užima privilegijuotą
padėtį ir gali papildyti vykdymo užtikrinimu grindžiamą politiką prevenciniu ir apsauginiu požiūriu. Vietos valdžios
institucijos dažnai turi svarbios informacijos apie organizuoto nusikalstamumo problemas. Be to, jos yra idealiai
pasirengusios valdyti kelių institucijų partnerystes. Todėl jos gali sumažinti verbavimo mastą ir labai apčiuopiamą
žalingą organizuoto nusikalstamumo poveikį vietos bendruomenėms.
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