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PRATARMË
Korupcija aukðtosiose mokyklose: poþiûriai, problemos, sprendimo galimybës  tai metodinë priemonë aukðtøjø mokyklø dëstytojams ir studentams. Leidinyje pristatomas dvejø
metø projekto Korupcijos prevencija ðvieèiant, informuojant bei sàmoninant visuomenæ rezultatas  dëstomøjø dalykø programos ir iðplëstiniai paskaitø planai, atspindintys
antikorupcinio ugdymo galimybes socialiniø mokslø studijø programose. Projektas, kurá
rëmë Jungtiniø Tautø Vystymo programa ir Lietuvos Respublikos Vyriausybë, buvo vykdomas atsiþvelgiant á Nacionalinës kovos su korupcija programos nuostatas. Leidiniu
norëta prisidëti prie vieno svarbiausiø ðios programos siekiø  visokeriopai skatinti nepakantumà korupcijos apraiðkoms / /, sukurti ir ádiegti mokomàsias programas ðvietimo ir mokslo sistemoje.
Leidinio skaitytojai galës ne tik pasinaudoti parengtomis mokymo programomis, bet ir
ras daugiau informacijos apie korupcijà, jos iðplitimà pasaulyje ir Lietuvoje, apie ðá reiðkiná
aukðtojo mokslo sistemoje, dëstytojø ir studentø poþiûrá á korupcijà ir jos sampratà. Leidinio gale pateikiamas pagrindiniø sàvokø þodynëlis ir literatûros bei ðaltiniø sàraðas.
Visa ði medþiaga  autoriniai projekto dalyviø darbai. Kiekvienas autorius rengë programas atsiþvelgdamas á savo aukðtosios mokyklos reikalavimus, dëstomo dalyko specifikà ir galimybes. Projekto dalyviai ir programø autoriai suvokia savo darbà kaip bandomàjá ir tikisi, kad kitø aukðtøjø mokyklø ir specialybiø dëstytojai, pasinaudojæ ðiuo leidiniu,
modeliuos naujas, originalias studijø programas ir kurs savus modelius.
SUDARYTOJA
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Jolanta Piliponytë

KORUPCIJOS FENOMENAS
ÁVADAS

Pastaruoju metu nuolat girdime, matome ir tiesiog imame nevalingai jausti, kaip korupcija it rûkas apgaubia kiekvienà mûsø valstybës, netgi kiemo kampelá. Ið karto kyla klausimas, kas tai  epidemija ar tik dar viena postmodernaus bûvio dviprasmybë. Ðiuo atveju
svarbus þiniasklaidos, ypaè televizijos, vaidmuo. Nesunku pastebëti, kad kone kasdien
esame informuojami apie korupcijos apraiðkas ávairiuose valstybës lygmenyse ir privaèiame gyvenime. Taigi korupcijos tema pastaruoju metu labai aktuali. Informacijos gausa ir
asmeninë patirtis lemia, kad tiek Lietuvos visuomenë, tiek verslo atstovai sutinka, jog
korupcija yra gana didelë ðalies gyvenimo ir verslo kliûtis. Taèiau paradoksalu, kad dauguma mûsø ðalies gyventojø ir verslininkø, paklausti, ar duotø kyðá, be dideliø abejoniø
sako: Taip (Lietuvos korupcijos , 2004, p. 13). Neiðvengiamai kyla klausimas, kaip
apibrëþti ir paaiðkinti ðá daugialypá, o gal net dviprasmá korupcijos reiðkiná ir kà turëtø
daryti pilietinë visuomenë.
Straipsnio tikslas  iðnagrinëti korupcijos apibrëþimo problematikà, atskleisti teorines
korupcijos analizës perspektyvas, aptarti korupcijos diagnostikà kaip vienà ið veiksmingiausiø jos kontrolës ir prevencijos bûdø, atskleisti sisteminá J. Pope poþiûrá á korupcijos
prevencijà ir pilietinës visuomenës vaidmená. Pirmoje straipsnio dalyje gvildenami korupcijos apibrëþimo aspektai bei ástatymø, vieðojo intereso ir visuomenës nuomonës vaidmenys jà apibrëþiant. Antra dalis skirta problemø, kylanèiø apibrëþiant korupcijà, analizei. Treèioje dalyje aptariamos dvi teorinës perspektyvos: A. Heidenheimer, vieno átakingiausiø korupcijos tyrëjø, poþiûris, pasitelkiamas siekiant iðnagrinëti ávairias korupcijos
rûðis ir atlikti lyginamàjà analizæ, bei atstovaujamojo ir atstovo poþiûris, kuris aiðkina, kas
vyksta, kai atstovaujamasis atstovui deleguoja valdþià. Ketvirta dalis skirta korupcijos
diagnostikai, kuri padeda nustatyti ðio reiðkinio paþeidþiamas sritis ir tuo prisideda formuojant veiksmingas antikorupcines programas. Penktoje dalyje aptariamas pilietinës
visuomenës vaidmuo ir sisteminis J. Pope poþiûris á korupcijos prevencijà. Straipsnio pabaigoje apibendrinamos aptartosios ir iðnagrinëtosios áþvalgos.

KORUPCIJOS APIBRËÞIMO BEIEÐKANT

Korupcijà tiriantys Norvegijos mokslininkai teigia, kad ðá sudëtingà reiðkiná bûtina nagrinëti tarpdisciplininiame kontekste (Andvig and Fjeldstad, 2000, p. 9), taikant ávairius
teorinius modelius, atliekant tyrimus, smulkiai analizuojant atskirus korupcijos atvejus ir
skandalus. Plaèiàja prasme autorius, tirianèius korupcijos reiðkiná ir raðanèius apie já,
galima suskirstyti á tris grupes (Heidenheimer, Johnston, 2002, p. 67).
1. Dauguma mokslininkø remiasi Oksfordo anglø kalbos þodyno pateikiamu ðio reiðkinio apibrëþimu, kuris susijæs su vieðosios tarnybos pareigø koncepcija.
2. Kita grupë mokslininkø suformulavo korupcijos apibrëþimà, kurio pagrindas  poreikio, vartojimo ir mainø sàvokos, kildinamos ið ekonominës teorijos.
3. Treèioji grupë diskutuoja apie korupcijà remdamasi vieðojo intereso idëja.
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Paprasèiausiai tariant, korupcija yra netinkamas valstybës tarnautojø elgesys. Nevyriausybinë antikorupcinë organizacija Transparency International korupcijà apibûdina
kaip piktnaudþiavimà vieðàja galia siekiant asmeninës naudos (Pope, 2000, p. 1). Tai
vienas daþniausiø korupcijos apibrëþimø pasaulyje.
Galima paminëti ðias korupcijos apraiðkas: kyðininkavimà, nepotizmà, protekcionizmà, klientizmà, neteisëtà lobizmà, neteisëtà visuomenës iðtekliø paskirstymà ir perskirstymà, neteisëtà privatizavimà, neegzistuojanèiø projektø kûrimà, neteisëtø rinkliavø kaupimà, mokesèiø nuslëpimà, balsø pirkimà, neteisëtà politiniø partijø finansavimà ir kt.
Kaip minëta, korupcija daþnai apibûdinama kaip netinkamas arba neatitinkantis standartø ir taisykliø valstybës tarnautojø elgesys. Heilio universiteto politikos mokslø profesorius J. C. Scott taip pat sutinka, kad korupcija yra nuo tam tikrø standartø nukrypæs elgesys,
ir kelia klausimà, kokius kriterijus pasitelkiame tiems standartams nustatyti (Gardiner,
2002, p. 29). Aptarkime teisiná, vieðojo intereso ir visuomenës nuomonës aspektus.

Ástatymø vaidmuo apibrëþiant korupcijà
Atsakydamas á profesoriaus J. C. Scott klausimà, kiekvienas natûraliai pasitelktø labai
aiðkius teisiniø dokumentø kriterijus. Pavyzdþiui, ástatymo uþdraustas pareigûno veiksmas laikomas neteisëtu, t. y. korupciniu, prieðingu atveju tas veiksmas korupcinis nëra,
net jeigu jo sudëtyje galima áþvelgti piktnaudþiavimà ar etikos paþeidimà. Teisininkai vertina toká formaliai aiðkø apibrëþimà. Akivaizdu, kad tiek valstybës tarnautojai, tiek paprasti pilieèiai turi ðiuos reikalavimus ar draudimus þinoti.
Nors ávairiø ðaliø ástatymai aiðkiai apibrëþia korupcijà, profesoriui J. C. Scott rûpi ir
ðios problemos:
 Ar ið tiesø tai, kas teisëta, visada atitinka etikos normas?
 Kyla pavojus, kad dël nevienodos teisinës bazës identiðki veiksmai skirtingose ðalyse bus suprasti savaip.
 Sunku palyginti korupcijà ðalyse, kuriø valstybinio sektoriaus dydis skiriasi (pavyzdþiui, vienur dauguma þmoniø dirba valstybiniame sektoriuje, o kitur  privaèiame) (Scott, 1972, p. 5).

Vieðojo intereso aspektas apibrëþiant korupcijà
Pradëkime nuo dviejø J. Gardiner pavyzdþiø, kurie iliustruoja teisinio korupcijos apibrëþimo problemà.
 Antrojo pasaulinio karo metu Vokietijoje veikë ástatymas, draudþiantis þydams emigruoti. Jeigu þydø ðeima sumokëdavo inspektoriui 1000 Vokietijos markiø, ji galëdavo iðvaþiuoti. Ar tai korupcija? Inspektorius uþ pinigus priimdavo neteisëtà sprendimà, bet ar laikytina tai korupcija? Ar galima toká inspektoriaus veiksmà pateisinti? Dauguma pilieèiø turbût pasakytø, kad ástatymo sugrieþtinimas þydams buvo
blogybë, o apraðytasis ástatymo nepaisymas, t. y. leidimas þydø ðeimoms iðvaþiuoti, buvo etiðkas veiksmas.
 Apraðytasis atvejis rodo, kad neteisëti veiksmai nebûtinai yra korupciniai, o antrasis
pavyzdys iliustruoja prieðingà situacijà  teisëtas veiksmas gali bûti korumpuotas.
19501960 m., kai JAV miestai iðgyveno krizæ, Kongresas sukûrë miestø atnaujinimo programà, pagal kurià valstybinës agentûros griaunamose zonose esanèià þe-
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mæ pripaþindavo netinkama, pastatus nugriaudavo ir þemæ parduodavo. Pagal ðià
valstybinæ programà dauguma þemës plotø buvo atgaivinti. Daþniausiai tai buvo
neturtingø þmoniø arba rasiniø maþumø atstovø þemë. Tose vietose iðdygdavo prabangûs namai ir ástaigos. Reikia paþymëti, kad valdininkai paisë visø reikiamø procedûrø. Tad ar buvo ðie teisëti veiksmai korupciniai, ar ne? Remiantis J. C. Scott, miestø
atnaujinimo programa sistemiðkai buvo naudinga vidutinio ir aukðtesnio statuso
þmonëms, aukðtesniajai klasei. Ar ði programa ið tiesø padëjo spræsti ekonomines
miestø problemas? Akivaizdu, kad neturtingi þmonës nukentëjo, o turtuoliai tapo
dar turtingesni. Galima teigti, kad ði miestø atnaujinimo programa JAV politiniame
gyvenime ákûnijo korupcijà (Gardiner, 2002, p. 31). Kita vertus, nedera korupcijos
termino vartoti nuolat, kai kalbama apie politinius procesus, lemianèius nevienodas
galimybes ir naudà. Pirmasis aptartas pavyzdys daug ginèø nekelia, o kalbant apie
antràjá, iðsiskiria skirtingi poþiûriai á korupcinius veiksmus.
Taigi klausimas yra toks  kà, remiantis ðiais pavyzdþiais, galima pasakyti apie korupcijos apibrëþimà? Paprastai tariant, ar veiksmas:
 darantis þalà vieðajam interesui, yra korupcinis, net jeigu jis teisëtas?
 bûdamas naudingas visuomenei, nëra korupcinis, net jeigu ir prieðtarauja ástatymui?
Abu pavyzdþius, t. y. dviejø oficialiø valstybiniø dokumentø padarinius, galima nagrinëti tiek individø lygmenyje (ðeimos, bandanèios emigruoti; gyventojai, kuriø pastatai
buvo nugriauti), tiek platesniame visuomenës lygmenyje. Apibendrinant reikia paþymëti,
kad korupcijos padariniai vieðajam interesui negali bûti analizuojami atskirai nuo daugybës aspektø (Gardiner, 2002, p. 32).
Korupcijos reiðkinio analizë neatsiejama nuo politinio proceso konteksto. Manyti, kad
viskas priklauso nuo ástatymø, yra gerai, taèiau bûtinas ir kritinis poþiûris, kad korupcija,
kaip ir bet kokie neteisëti veiksmai, silpnina ar net anuliuoja ástatymø leidybos tikslus.
Taèiau pripaþástant, kad ástatymø leidëjai gali sukurti blogà ástatymà, ypaè jeigu valstybëje kuriant ástatymus sistemiðkai nepaisoma kokios nors socialinës grupës interesø arba
neatsiþvelgiama á visuomenës nuomonæ, galima tvirtinti, kad kai kurie korupciniai veiksmai yra neiðvengiami. Tai leidþia sujungti vieðojo intereso aspektà su korupcijos apibrëþimu (Gardiner, 2002, p. 32). Toks junginys taip pat nëra aiðkiai apibrëþtas ir retai kada
susijæs su vienareikðmiðku bei visus tenkinanèiu atsakymu. Taèiau tai leidþia kelti svarbius
klausimus vertinant atvejus, situacijas ar priimant sprendimus.

Visuomenës nuomonës vaidmuo apibrëþiant korupcijà
Jeigu esama akivaizdaus skirtumo tarp to, kaip korupcijà apibrëþia ástatymai, ir to, kaip jà
suvokia pilieèiai, gali atsitikti, kad valstybës tarnautojai taip pat bus labiau linkæ paisyti
visuomenëje vyraujanèiø vertybiø, nei laikytis ástatymo. Taip pat, pasak J. Gardiner, efektyvûs antikorupciniai veiksmai yra neámanomi arba sunkiai ágyvendinami, jeigu visuomenës nuomonë apie korupcijà ir teisinis jos apibrëþimas labai skiriasi.
Prokurorai ir kiti tyrëjai þino, kad pilieèiai, kuriems korupcija kelia susirûpinimà,
labiau linkæ:
 praneðti apie nusikaltimus;
 padëti atliekamiems tyrimams;
 balsuoti uþ dorus politikus ir nerinkti sukèiø;
 elgtis pagal ástatymus, o ne siûlyti kyðius.
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Dël ðiø prieþasèiø visuomenës nuomonë apie korupcijà yra gana svarbi kalbant
apie efektyvius teisësaugos institucijø veiksmus, nukreiptus prieð korupcijà (Gardiner,
2002, p. 33).

Korupcijos apibrëþties problemos
Kad ir kiek svarstytume, akivaizdu, jog apibrëþiant korupcijà neiðvengiamai kyla sunkumø. Teoretikai iðskiria ðias pagrindines problemas:
 yra skirtumø tarp to, kaip korupcijà apibrëþia valstybiø teisiniai dokumentai, ir to,
koks jos poveikis bei kaip jà suvokia visuomenë;
 reikðmingø neatitikimø atsiranda dël to, kaip minëtas problemas apibrëþia ir supranta ávairios valstybës (Gardiner, 2002, p. 25).
Toliau pateikiame keletà pamàstymø apie korupcijos apibrëþimus. Klasikiniu laikomas
Harvardo politikos profesoriaus J. S. Nye apibrëþimas: korupcija  tai elgesys, dël privaèios (asmeninës, ðeimos, grupës) naudos ar siekiamo statuso nukrypstantis nuo rinkimø
ar paskyrimo bûdu vieðai suteiktø formaliø pareigø (Nye, 1989, p. 966). Kai kurie ðio
apibrëþimo momentai ypaè svarbûs. Dauguma turbût pritars, kad jame iðryðkintas vieðojo
vaidmens aspektas. Korupcija ámanoma tik tada, kai pareigûnas atlieka savo tarnybos 
vieðàjá  vaidmená. O kaip dël J. S. Nye minimos asmeninës naudos? Autorius iðryðkina
piktnaudþiavimà dël asmeninës piniginës ar statuso naudos. Ðis apibrëþimas kalba apie
tai, kad pinigai atsiduria pareigûnø ar jø giminaièiø kiðenëse, bet nenagrinëja atvejø, kai
piktnaudþiaujama siekiant naudos pareigûno politinei partijai, etninei grupei ir pan. Kitas J. S. Nye apibrëþimo trûkumas tas, kad jis korupcija laiko elgesá, nukrypusá nuo
áprastø vieðøjø pareigø ar paþeidþiantá taisykles (Gardiner, 2002, p. 26). Taèiau tai lemia
ávairias korupcijos paplitimo atskirose valstybëse interpretacijas. Kai kuriose ðalyse nëra
formaliø taisykliø, reglamentuojanèiø valstybës tarnautojø elgesá, kai kurios valstybës
atsiþvelgia á tai, kad politikai ir valstybës tarnautojai gali sumaiðyti oficialias pareigas ir
privaèius verslo reikalus. Ar tai reiðkia, kad tam tikras veiksmas vienose ðalyse á J. S. Nye
formalios korupcijos apibrëþties ribas nepatenka, o kitose  laikomas korupciniu? Toks
klausimas kyla profesoriui J. Gardiner.
Kita svarbi kategorija  pareigûnø piktnaudþiavimas vieðàja galia. Jo tiksliai apibrëþti
turbût neámanoma. K. Gibbons, politikos mokslininkas ið Kanados, iðskyrë veiksmus, kuriuos galima suvokti kaip piktnaudþiavimà galia:
 valstybës tarnautojas priima dirbti á valstybës tarnybà savo giminaitá, o ne aukðtesnës kvalifikacijos pretendentà (nepotizmas);
 politinë partija, laimëjusi rinkimus, nuðalina opozicinæ partijà rëmusius pareigûnus (patronatas);
 ástatymø leidþiamosios valdþios atstovai valdo rûdos kompanijos iðteklius ir balsuoja uþ ástatymo projektà, panaðioms kompanijoms suteikiantá mokesèiø lengvatø (ástatyminis interesø konfliktas);
 vyriausybës tarnautojai, remdamiesi turimomis þiniomis ir informacija, konsultuoja privaèius klientus (biurokratinis interesø konfliktas) (Gibbons, 1989, p. 778).
Ðá K. Gibbons sàraðà dar galima papildyti:
 sudarymas su vyriausybe sutarèiø, palankiø draugams ar politiniams rëmëjams;
 melavimas þiniasklaidai ir visuomenei;
 ávairios kitos politiniø kampanijø finansavimo formos ir kt.
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Baigiant kalbëti apie piktnaudþiavimo vieðàja galia kategorijà, reikia pasakyti, kad dviprasmiðkumas jà apibrëþiant itin aktualus. Kai kurios tokio piktnaudþiavimo formos ávairiose ðalyse yra uþdraustos. Jeigu taip yra ir jeigu tenkinamas antrasis J. S. Nye reikalavimas
(t. y. pareigûnas ið to turi asmeninës naudos), jos gali bûti prilygintos kitoms korupcijos
formoms. Netgi ten, kur tokios piktnaudþiavimo formos teisëtos, pareigûnø veiksmai ir
elgesys maþø maþiausiai laikomi neetiðkais, ir reiðkiamas nepasitenkinimas jais.
Tokiø kyla teoriniø abejoniø dël korupcijos apibrëþimo. Apie tai galima daug kalbëti ir
diskutuoti, ypaè lyginamajame tarptautiniame lygmenyje.
Toliau aptarsime korupcijos teorinës analizës galimybes. A. Heidenheimer poþiûris
siejamas su makroanalizës lygmeniu, o atstovaujamojo ir atstovo modelis  su mikrolygmens teorija.

KORUPCIJOS TEORINËS ANALIZËS PERSPEKTYVOS
Sisteminis poþiûris: A. Heidenheimer
Tarp korupcijos reiðkinio tyrëjø A. Heidenheimer poþiûris yra vienas átakingiausiø. Jis pasitelkimas nagrinëjant ávairias korupcijos rûðis ir atliekant lyginamàjà analizæ.
Korupcijos sàvokos, kurià savo darbuose vartoja A. Heidenheimer, pagrindas yra vieðoji
tarnyba. Be to, autorius remiasi visuomenës nuomonës tyrimais, kurie jam padeda paaiðkinti konkreèias korupcinio elgesio rûðis.
A. Heidenheimer tiria korupcijos paplitimà ávairiose visuomenëse ir numato, kokia
korupcijos rûðis visuomenëje pasireikð labiausiai. Pagal politiniø ásipareigojimø santykiø
rûðis autorius skirsto visuomenes á keturias grupes:
 tradicinë ðeimos visuomenë (pavyzdys  Montegrano bendruomenë, kurià savo
darbuose apraðë E. Banfield);
 tradicinë globëjø ir globojamøjø (savininkø ir klientø) visuomenë (Sicilijos ir Graikijos bendruomenës, kurias tyrë antropologas J. Boissevain ir J. K. Campbell);
 moderni virðininkø ir pavaldiniø visuomenë (didieji Amerikos miestai praeito amþiaus pirmojoje pusëje);
 pilietinës kultûros visuomenë (vidutinio dydþio Amerikos ir Didþiosios Britanijos
miestai ir jø priemiesèiai) (Heidenheimer, 2002, p. 143).
Ðis modelis rodo, kiek tarp valstybës tarnautojø ir pilieèiø paplitæs toks politinis elgesys,
kurá Vakarø elitas apibrëþia kaip korupciná. Taip pat jis leidþia ávertinti, kaip  grieþtai ar
tolerantiðkai  tam tikra visuomenë ir jos elitas vertina elgesá, oficialiai laikomà korupcija.
Pirmiausia mokslininkas iðskiria tris korupcijos rûðis:
 smulkiàjà;
 rutininæ;
 ásisenëjusià (Heidenheimer, 2002, p. 150152).
Toks skirstymas grindþiamas korupcijos paplitimo daþnio ir masto kriterijais, taip pat
paþymimas jos paplitimo efektas visuomenëje bei tai, ar ávairiose politiniø ásipareigojimø
santykiø sistemose korupcinis elgesys yra áprastas.
Atsiþvelgdamas á tai, kaip tam tikrus veiksmus vertina elitas ir visuomenë ir kaip toji
visuomenë korupcijà suvokia skirtingose politinëse sistemose, A. Heidenheimer skiria ðias
korupcijos rûðis:
 juodàjà;
 pilkàjà;
 baltàjà (Heidenheimer, 2002, p. 152).
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Juodoji korupcija  tai veiksmai, kuriuos ir elitas, ir visuomenës dauguma suvokia kaip
korupcinius. Tarpinë pilkosios korupcijos sàvoka apima veiksmus, dël kuriø aiðkios nuomonës nëra arba ji keièiasi priklausomai nuo to, ar pilieèiai linkæ manyti, jog uþ tokius veiksmus reikia bausti. Kai kurios grupës, paprastai elitas, tam tikrà elgesá laiko neteisëtu ir
siekia, kad uþ já bûtø baudþiama, o kitos socialinës grupës mano kitaip. Daugumos nuomonë yra tiesiog neapibrëþta. Pasak A. Heidenheimer, pilkosios korupcijos atvejais elitas paprastai reiðkia nepasitenkinimà, o visuomenë bûna indiferentiðka. Baltàja korupcija profesorius laiko reiðkiná, kai tam tikrà korupciná elgesá toleruoja ir elito, ir visuomenës dauguma,
o veiksmai, nukreipti prieð toká elgesá, ne visada sulaukia aktyvios paramos.
Sujungæs ðiuos visuomeniø ir korupcijos skirstymo tipus, A. Heidenheimer teigia, kad
ðiuolaikinëje pilietinës kultûros visuomenëje ásisenëjusios korupcijos atvejai yra reti arba
tiesiog netipiðki bei apibûdintini kaip juodoji korupcija. Kitø trijø tipø visuomenëse esti
prieðingai: rutininë korupcija èia reiðkiasi atsitiktinai (iðskyrus atvejus, kai klientai yra ásipareigojæ dël balsø) ir apibûdinama kaip juodoji korupcija. Dovanø teikimo ir nepotizmo
atvejai, jeigu sandoriai yra kolektyviniai (pavyzdþiui, partijø finansavimas), laikomi pilkàja korupcija. Smulkioji korupcija pasitaiko daþniau ir taip pat laikoma pilkàja.
Ðvedø mokslininkas Andersson paþymi, jog taikant A. Heidenheimer korupcijos analizës
modelá reikia turëti omenyje tai, kad dauguma korupcijos charakteristikø yra atëjusios ið
Pietø Europos, Amerikos ir Didþiosios Britanijos. Kita vertus, tai suteikia galimybæ patikrinti
mokslininko iðkeltas hipotezes ir praplësti teorijos pritaikomumà. Pats A. Heidenheimer
prieð keletà metø paþymëjo globaliø pokyèiø átakà. Jis teigë, kad vykstant globalizacijai
korupcijos suvokimas darosi vis labiau fragmentuotas ir dviprasmis. Tai reiðkia, kad modelis,
apraðantis juodàjà, pilkàjà ir baltàjà korupcijà, praranda galià atspindëti korupciná elgesá.
Apibendrinant reikëtø dar kartà priminti, kad A. Heidenheimer poþiûris tinka tiek
lyginamosioms studijoms, tiek atvejø tyrimams. Vienas pagrindiniø ðios teorijos pranaðumø tas, kad autorius nëra prisiriðæs prie teisinës korupcijos sàvokos, jam svarbus ir platesnis ðio reiðkinio suvokimas. Ðis aspektas leidþia nagrinëti ávairias korupcijos rûðis. Kaip ðio
poþiûrio trûkumà galima paminëti tai, kad sistemos klasifikacija jau gerokai pasenusi, be
to, nepakankamai atsiþvelgiama á kontekstà ir veikëjus. Todël toliau aptarsime kità poþiûrá, kurio pagrindinë aðis  veikëjai ir informacija.

Mikrolygmuo: atstovaujamojo ir atstovo modelis
Atstovaujamojo ir atstovo modelio esmë glûdi vienoje ið mainø teorijos atðakø  racionalaus pasirinkimo teorijoje, o ði priskirtina prie maksimizuojanèio pasirinkimo teorijø. Atsiþvelgdama á ekonominæ perspektyvà, racionalaus pasirinkimo teorija analizuoja strateginius asmens veiksmus, kuriais jis siekia gerovës ar patenkinti materialinius poreikius. Dëmesys sutelkiamas á konkreèià asmens (pavyzdþiui, korumpuotojo), sverianèio argumentus uþ ir prieð, situacijà.
Pirminë ðio modelio paskirtis  darbdaviø ir darbuotojø santykiø privaèiame sektoriuje analizë, taèiau akivaizdu, kad já galima taikyti ir vieðajame sektoriuje. Atstovaujamojo ir
atstovo poþiûrá korupcijos reiðkinio tyrimuose taikë þinoma JAV mokslininkë S. RoseAckerman, ekonomistai Klitgaard, Jain ir kiti.
Atstovaujamojo ir atstovo poþiûris yra mikrolygmens teorija, aiðkinanti, kas vyksta, kai
atstovaujamasis deleguoja atstovui valdþià. Atstovas paprastai turi informacijos ar gebëjimø, kuriø stokoja atstovaujamasis. Renkantis ðá modelá, svarbu atminti, kad atstovaujamojo ir atstovo interesai nebûtinai yra tie patys. Atstovavimo problema atsiranda tada, kai
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atstovaujamojo ir atstovo interesai ar prioritetai skiriasi, taip pat atstovas gali gauti iðsamesnës ir geresnës informacijos nei atstovaujamasis (Andersson, 2002, p. 38). Kai kuriais
atvejais atstovaujamasis, prieð perduodamas atstovui galià ar po to, griebiasi gynybos.
Modernioje demokratijoje politinë sistema apibûdinama galios delegavimu visiems valdþios lygmenims. Tad pagrindinis ðios teorinës perspektyvos pranaðumas  galimybë analizuoti ágaliojimø grandinæ. Taip pat ji leidþia iðnagrinëti stipriøjø ir silpnøjø ágaliojimø grandinës aspektø prieþastis. Tiriant ágaliojimø perdavimo procesà, kyla keletas ádomiø klausimø:
 Ar atstovaujamasis ið tikrøjø þino, kad atstovas eina jam numatytas pareigas?
 Ar teisinga atstovø informacija apie savo veiklà?
Ðie klausimai verèia pagalvoti, kaip atstovai turëtø atsiskaityti atstovaujamiesiems ir bûti
jø kontroliuojami, kad atstovaujamieji neprarastø pasitikëjimo jais. Èia lemiamas veiksnys  priëjimas prie informacijos. Paprastai deleguojanèioji ðalis informacijos turi maþiau
nei ðalis, kuriai deleguojama galia.
Nors ir nestokojanti kritikos (Lambsdorff, 2001, p. 19), atstovaujamojo ir atstovo teorija
darosi vis populiaresnë tiriant korupcijà. Kaip teigia S. Andersson, individø pasirinkimo
svarbos klausimø, palyginti su instituciniais veiksniais, nereikëtø laikyti iðskirtiniais, bet jie
galëtø papildyti, paaiðkinti numanomà tikslà. Korupcija nëra suvokiama kaip tam tikro
individualaus pasirinkimo uþ konteksto ribø rezultatas. Prieðingai, priimant sprendimus,
yra svarbus socialinis kontekstas. Korupcijos tyrimuose dauguma atstovaujamojo ir atstovo modeliø turi savo antecedentus ekonomikos modeliuose. Pradinis analizës taðkas  informacijos asimetrija, atsilyginimo taisyklë tarpusavio santykiuose, sprendimai ar pasirinkimas tarp ávairiø kainos rûðiø  ávertinimo kainos, ásipareigojimo kainos, nuostoliø.
Dauguma atstovaujamojo ir atstovo modeliø taikoma vieðajame administravime. Tirdamas korupcijos pavojaus zonas Ðvedijoje, S. Andersson taikë ðá modelá ágaliojimø perdavimo grandinës analizei bei vieðojo administravimo trûkumø paieðkai. Jis teigë, kad,
nagrinëjant bendràjà ágaliojimø grandinës struktûrà, greta potencialios naudos ir kainos
konkreèiam veikëjui atstovaujamojo ir atstovo teorija padeda geriau suprasti korupcijos
pavojaus zonas bei papildyti korupcijos reiðkinio studijø bûdus, orientuotus ne á kiekybæ,
bet á procesà ir kokybæ (Andersson, 2002, p. 42).

KORUPCIJOS DIAGNOSTIKA

Vienas ið veiksmingiausiø korupcijos kontrolës ir prevencijos mechanizmø yra korupcijos
diagnostika, padedanti nustatyti labiausiai ðio reiðkinio paþeidþiamas sritis ir tuo prisidedanti prie veiksmingø antikorupciniø programø kûrimo. Pakalbëkime apie svarbiausius
korupcijos tyrimus pasaulyje ir Lietuvoje.

Tarptautinis lygmuo
Korupcijos suvokimo indeksas

Viena svarbiausiø pasaulyje korupcijos diagnozës metodikø yra korupcijos suvokimo indeksas (KSI), kurá kasmet publikuoja tarptautinë antikorupcinë organizacija Transparency
International. Ðis kompleksinis rodiklis, pradëtas skelbti 1995 m., nustatomas remiantis
verslo atstovø apklausomis ir kitais ekspertø tyrimais. Tai yra tyrimo tyrimas, leidþiantis
suskirstyti valstybes pagal korupcijos paplitimà. Pagal ðá indeksà Lietuva nepatenka á ðvariøjø valstybiø, kuriø balas aukðtesnis nei 5, sàraðà. 2003 m. Lietuvos KSI buvo 4,7 balo, 133
valstybiø sàraðe ji uþëmë 41 vietà, o 2004 m.  4,6 balo (44 vieta 146 valstybiø eilëje).
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Kyðiø davimo indeksas

Kitas Transparency International atliekamas tyrimas  kyðiø davimo indeksas (KDI), pradëtas skaièiuoti 1999 m. KDI teikia informacijà apie:
 daugianacionaliniø korporacijø polinká kyðininkauti;
 verslo sektorius, linkusius á kyðininkavimà;
 tai, ar didþiøjø korporacijø pareigûnai uþsienio ðalyse yra susipaþinæ su OECD Konvencija prieð kyðininkavimà;
 tai, kaip didþiosios korporacijos uþtikrina OECD Konvencijos prieð kyðininkavimà
ágyvendinimà;
 numanomà kità nesàþiningo verslo praktikà, kurià firmos pasitelkia uþsakymams
gauti.
Ðis indeksas atspindi verslo lyderiø nuomonæ. 2002 m. KDI buvo atliktas penkiolikoje
ðaliø: Argentinoje, Brazilijoje, Filipinuose, Indijoje, Indonezijoje, Kolumbijoje, Lenkijoje,
Maroke, Meksikoje, Nigerijoje, Pietø Afrikoje, Pietø Korëjoje, Rusijoje, Tailande ir Vengrijoje. Ðios ðalys átrauktos á daugianacionaliniø firmø prekybà ir investicinius projektus.
Lietuva á KDI tyrimà nepateko.

Korupcija valstybës ir verslininkø santykiuose Europoje ir Vidurinëje Azijoje

Kità gerai þinomà korupcijos diagnostikos metodikà savo ataskaitoje Kova su korupcija
pereinamojo laikotarpio ðalyse: indëlis á politinius debatus 2000 m. pristatë Pasaulio
bankas. Ðioje ataskaitoje iðdëstyti bûdai, kaip atlikti korupcijos analizæ, bei duomenys
apie korupcijà pereinamojo laikotarpio ðalyse. Antroji ataskaita Kova su korupcija pereinamojo laikotarpio ðalyse: valstybës ir verslo korupcija 19992002 m. pristatyta 2002 m.
Joje pateikiamas korupcijos tendencijø vertinimas laikui bëgant ir siekiama paaiðkinti
atsiradusius pokyèius.
Pirmajai ataskaitai parengti panaudoti 1999 m. verslininkø ir ámoniø veiklos tyrimo
bei daugiau nei 4000 ámoniø ið 24 pereinamojo laikotarpio ðaliø (áskaitant Turkijà) savininkø ir vadovø apklausø duomenys apie korupcijà. Antrasis ðio tyrimo etapas vyko
2002 m.: apklausti 6500 ámoniø savininkai ir vadovai 26 pereinamojo laikotarpio ðalyse
(áskaitant Turkijà).
Ðiame tyrime ðalys grupuojamos pagal administracinës korupcijos, kuri matuojama
kyðininkavimo daþnumu, ir valstybës uþvaldymo korupcijos mastà. Pastaroji korupcija, kuri
daro átakà valstybës þaidimo taisyklëms, vertinama pagal suvokiamà jos þalà ámonëms.
Rytø ir Vidurio Europos ðalims, taip pat Armënijai bûdingas gana þemas minëtøjø
korupcijos formø lygis. Lietuvoje, panaðiai kaip Èekijoje ir Estijoje, uþfiksuotas 2,2 administracinës korupcijos ir 0,32 valstybës uþvaldymo korupcijos indeksas (Anticorruption in
Transition 2, 2004).

Kiti tyrimai

Dar galima paminëti 2003 m. liepà Transparency International paskelbtà tyrimà Pasaulinio korupcijos barometras, kuriame dalyvavo 47 ðalys, ir tø paèiø metø pabaigoje
Pasaulio ekonomikos forumo paskelbtà tyrimà, kurio metu apklausti 102 ðaliø verslo
lyderiai. 2004 m. gruodþio 9 d. paskeltas naujas Pasaulinio korupcijos barometro tyrimas, kurá Transparency International atliko kartu su Gallup International.
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Visi minëtieji ir kiti panaðûs tyrimai labai reikðmingi nustatant bendràsias tarptautinio, regioninio ir nacionalinio lygmens korupcijos paplitimo problemas. Tai svarbus teigiamas ðiø tyrimø ypatumas. Deja, konkreèios ðalies problemø jie paprastai neatspindi.
Todël toliau apibûdinami Lietuvoje atlikti diagnostiniai korupcijos tyrimai ir trumpai aptariami naujausiø tyrimø rezultatai.

Nacionalinis lygmuo
Lietuvos korupcijos þemëlapis

20012002 m. nevyriausybinës antikorupcinës organizacijos Transparency International Lietuvos skyrius inicijavo pirmàjá Lietuvoje diagnostiná korupcijos tyrimà Korupcijos
þemëlapis. Sociologinë stebësena apëmë dvi grupes  Lietuvos gyventojus ir verslo atstovus. Jos tikslas  remiantis nacionalinëmis sociologinëmis apklausomis, atlikti instituciná ir geografiná korupcijos paplitimo monitoringà, nustatyti jautriausias korupcijai sritis, iðaiðkinti, kurios Lietuvos institucijos yra karðèiausi korupcijos taðkai. Naujausias
Lietuvos korupcijos þemëlapis pristatytas 2004 m. lapkritá.
Tyrimo metu buvo vertinama:
 respondentø poþiûris á korupcijà, jos lygá ir vaidmená visuomenëje;
 asmeninë patirtis susiduriant su korupcijos (kyðininkavimo) atvejais;
 informacijos apie korupcijà ðaltiniai;
 poþiûris á antikorupcines priemones.
Paaiðkëjo, kad norint nustatyti korupcijos (ir pirmiausia jos pagrindinës formos  kyðininkavimo) paplitimo Lietuvoje specifikà institucinio monitoringo nepakanka. Tiek Lietuvos gyventojai, tiek verslininkai neoficialiai moka ne tik konkreèiø institucijø atstovams,
bet ir uþ konkreèias paslaugas. Tokias paslaugas gali teikti keliø institucijø atstovai, ir
respondentai ne visada sugeba aiðkiai identifikuoti, kam jis arba ji neoficialiai moka
(Korupcijos apraiðkos , 2004, p. 6).

Iðsamesni korupcijos tyrimai

2002 m. buvo atliktas Pagilintas korupcijos tyrimas, kurio tikslas  nustatyti kyðininkavimo mechanizmus vykdant svarbias socialinio gyvenimo ir verslo funkcijas. Rezultatai
atskleidë tyrimo svarbà ir papildë Lietuvos korupcijos þemëlapá. 2004 m. tyrimu Korupcijos apraiðkos ðalies mastu atrinktose apskrityse ir jose esanèiose savivaldybëse, kurá
inicijavo Transparency International Lietuvos skyrius ir Lietuvos Respublikos specialiøjø
tyrimø tarnyba, buvo siekta nustatyti neoficialaus atsilyginimo uþ svarbias socialines paslaugas paplitimo lygá ir bûdus.

Vietos savivaldos lygmuo

Siekdamas nustatyti gyventojø poþiûrá á korupcijà, jos lygá ir vaidmená visuomenëje, taip
pat asmeninæ þmoniø patirtá susiduriant su korupcijos atvejais (kyðiais) vietiniame lygmenyje, Transparency International Lietuvos skyrius rengia metodikà, kuri leis nustatyti
korupcijos paplitimà ir susidûrimà su korupcijos atvejais savivaldos lygmenyje bei ávertinti savivaldybiø antikorupciniø priemoniø veiksmingumà. Ðiuos darbus numatoma pristatyti 2005 m. viduryje.

Tyrimø rezultatai

Trumpai apþvelkime naujausiø Lietuvos korupcijos tyrimø rezultatus.
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Tyrimas 2004 m. Lietuvos korupcijos þemëlapis
Tyrimas (Lietuvos gyventojø ir verslininkø sociologinës apklausos) atliktas 2004 m. kovà.
Jame dalyvavo 1015 gyventojø ir 1047 ámoniø vadovai. Atliktos asmeninës anoniminës
apklausos. Reprezentatyvias Lietuvos gyventojø ir ámoniø vadovø apklausas atliko Didþiosios Britanijos ir Lietuvos visuomenës nuomonës ir rinkos tyrimø kompanija Baltijos
tyrimai. Tyrimo rezultatai palyginti su analogiðkø 2001 ir 2002 m. apklausø rezultatais
(2001, 2002 m. Lietuvos korupcijos þemëlapis). Duomenø analizæ ir ataskaità rengë
Transparency International Lietuvos skyriaus ekspertas A. Dobryninas. Tyrimo metu iðryðkëjo keletas pagrindiniø dalykø.

Nuomonë apie korupcijos mastà

 Palyginti su 2001 ir 2002 m. tyrimø rezultatais, padaugëjo ámoniø vadovø, mananèiø, kad korupcija nëra didelë kliûtis verslui ir kad per pastaruosius penkerius
metus jos mastas Lietuvoje nepakito arba sumaþëjo.
 2004 m. sumaþëjo mananèiøjø, kad tokios valdþios institucijos kaip Vyriausybë,
Seimas, teismai, taip pat nevyriausybinës organizacijos yra labai korumpuotos.
Atitinkamai padaugëjo tvirtinanèiøjø, kad Prezidentûra ir þiniasklaida yra labai
korumpuotos.
 Lietuvos gyventojai ir verslininkai vis dar teigia, kad kyðis padeda spræsti problemas, o du treèdaliai apklaustøjø pasirengæ já duoti. Taèiau, palyginti su 2002 m.,
2004 m. gerokai padaugëjo ámoniø vadovø, mananèiø, kad kyðis nepadeda spræsti problemø, ir nesutinkanèiø jo duoti.
 2004 m. dar labiau iðaugo televizijos, kaip ðaltinio, informuojanèio visuomenæ apie
korupcijà, vaidmuo.

Patirtis

 Verslo ámoniø atstovai kyðius daþniausiai duoda ðiose institucijose:
 Keliø policijoje;
 muitinëse;
 Valstybinëje mokesèiø inspekcijoje;
 miestø ir rajonø savivaldybëse;
 automobiliø techninës apþiûros centruose (ámoniø vadovø patirtis).
 Gyventojai daþniausiai duoda kyðius:
 poliklinikose;
 vietinëse ir respublikinëse ligoninëse;
 Keliø policijoje;
 automobiliø techninës apþiûros centruose.
Palyginti su 2002 m., respondentø praneðimø apie kyðininkavimo atvejus minëtose institucijose 2004 m. pastebimai sumaþëjo.
 Kyðio prievartavimas, iniciatyva, efektyvumas
Ámoniø vadovai daþniausiai buvo praðomi duoti kyðá ir daþniausiai já davë keliø
policininkams. Kyðiai labiausiai jiems padëdavo muitinëse. Gyventojai daþniausiai buvo praðomi duoti kyðá ir daþniausiai tai darë respublikinëse ligoninëse. Jø
kyðiai efektyviausiai veikë automobiliø techninës apþiûros centruose.
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Antikorupcinis potencialas

 Tiek gyventojai, tiek verslo atstovai mano, kad didesnë atsakomybë tenka kyðio
ëmëjui;
 Absoliuti dauguma ámoniø vadovø ir gyventojø per pastaruosius penkerius metus
nëra davæ kyðio, nes:
 problemas pavyko iðspræsti be jo;
 jo nebuvo pageidaujama.
Kyðio nedavë dël to, kad tai bûtø neteisëta, tik 9 proc. ámoniø vadovø ir 3 proc.
gyventojø, o dël to, kad tai prieðtarauja jø ásitikinimams,  18 proc. ámoniø vadovø
ir 12 proc. gyventojø.
 Tiek ámoniø vadovai, tiek gyventojai labiau palaiko prevencines, o ne baudþiamàsias antikorupcines priemones.

Tyrimas Korupcijos apraiðkos ðalies mastu atrinktose apskrityse ir jose
esanèiose savivaldybëse
Tyrimas (Lietuvos gyventojø sociologinë apklausa) atliktas 2004 m. kovà. Jame dalyvavo 3026
Lietuvos gyventojai (18 metø ir vyresni). Tyrimas vyko 18 miestø ir 56 kaimuose. Interviu
bûdu respondentai buvo apklausti namuose. Statistinë tyrimo rezultatø paklaida nevirðija
1,8 proc. esant 95 proc. patikimumui. Tyrimà atliko visuomenës nuomonës ir rinkos tyrimø
centras Vilmorus. Duomenø analizæ ir ataskaità rengë Transparency International Lietuvos skyriaus ekspertas A. Dobryninas. Tyrimo metu iðryðkëjo keletas pagrindiniø dalykø.

Nuomonë apie korupcijos paplitimà

Palyginti su 2002 m. tyrimo rezultatais, kritiðkai vertinanèiøjø korupcijos paplitimo mastà Lietuvoje sumaþëjo, taèiau tarp beveik dviejø treèdaliø apklaustøjø vis dëlto vyrauja
pesimistinës nuotaikos dël korupcijos. Lietuvos gyventojø nuomone, korupcija yra ásigalëjusi visose vieðojo administravimo srityse ir griauna tiek savo ðalies pilieèiø, tiek uþsienieèiø pasitikëjimà mûsø valstybe.

Korupcijos prieþastys

Lietuvos þmoniø nuomone, jà lemia:
 pareigûnø ir kitø valstybës tarnautojø atsakomybës ir atskaitomybës stoka;
 pareigûnø ir kitø valstybës tarnautojø moralinës atsakomybës stoka;
 silpna teisinë bazë.

Neoficialus atsilyginimas uþ paslaugas

Neoficialus atsilyginimas labiausiai paplitæs medicinos ástaigose, Keliø policijoje, taip pat
ástaigose, teikianèiose paslaugas, susijusias su praðymø atkurti nuosavybës teises á iðlikusá
nekilnojamàjá turtà nagrinëjimu ir sprendimø priëmimu.
Apibendrinant technologijas, galima tvirtinti, kad daþniausiai neoficialiai atsilyginama vidurinio lygmens valdininkams; labiausiai paplitusi neoficialaus atlygio forma 
pinigai; neoficialaus atlygio iniciatoriai yra patys þmonës, kurie daþniausiai taip elgiasi
arba savo nuoþiûra, arba atsiþvelgdami á kitø nuomonæ.
Apklausos rezultatai rodo, kad Lietuvos þmonës ir ateityje pasirengæ neoficialiai atsilyginti, jeigu jiems reikëtø spræsti panaðaus pobûdþio problemas.
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Apibendrinant ðiø dviejø tyrimø rezultatus, nesunku pastebëti, kad korupcija ir toliau
iðlieka gyvybinga. Akivaizdu, kad didelë dauguma gyventojø ir verslininkø prireikus yra
pasiryþæ duoti kyðá.
Teoretikai sako, kad korupcijai nepakantûs pilieèiai labiau linkæ praneðti apie korupcinius nusikaltimus, padëti tyrimams. Rinkëjai, nepritariantys korupcijai, linkæ balsuoti uþ
dorus politikus, nerinkti sukèiø. Galiausiai pilieèiø vertybës ir korupcijos supratimas lemia
jø paèiø elgesá  kyðininkauti ar elgtis pagal ástatymus. Vis daþniau kaip vienas ið svarbiø
korupcijos kontrolës ir prevencijos bûdø minimas pilietinës visuomenës stiprinimas. Todël dar syká atidþiau paþvelkime á antikorupciná Lietuvos potencialà ir pasvarstykime, kà
reikëtø daryti siekiant skatinti pilieèiø nepakantumà korupcijai.

PILIETINËS VISUOMENËS ÁTRAUKIMAS
Antikorupcinis potencialas ðiandien
Poþiûris á korupcijà

Atliekant tyrimà 2004 m. Lietuvos korupcijos þemëlapis, gyventojø buvo klausiama,
kuris ið pateiktøjø poþiûriø á korupcijà labiau atitinka jø nuomonæ. Akivaizdu, kad dauguma respondentø sutinka, jog korupcija yra didelë visuomenës gyvenimo kliûtis arba tiesiog kliûtis (þr. 1 pav.).
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1 pav. Gyventojø poþiûris á korupcijà (20012004 m., proc.)

Informacijos ðaltiniai

Lietuvos korupcijos þemëlapis leidþia atskleisti þmoniø poþiûrá á korupcijà, nuostatas
dël jos bei su ja susijusià savo patirtá, t. y. konkreèius susidûrimo su korupcija atvejus.
Apie reiðkinius þmonës daþniausiai sprendþia ið to, kà apie juos skaitë, matë ar girdëjo
þiniasklaidoje. Bet ðioji daugelá socialiniø problemø, tarp jø ir korupcijà, neretai ávertina
nepakankamai arba pervertina. Kokie yra pagrindiniai ðaltiniai, kurie informuoja Lietuvos
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þmones apie korupcijà, matyti ið 2 paveikslo. Akivaizdi lyderë èia yra televizija, o respublikinë spauda prarado gyventojø pasitikëjimà, padidëjo draugø ir paþástamø patirties
vaidmuo apibûdinant korupcijos padëtá.

2 pav. Informavimo apie korupcijà ðaltiniai (20012004 m., proc.)

Kyðininkavimo patirtis

Kaip jau sakëme, daugelá socialiniø problemø þiniasklaida daþnai ávertina nepakankamai
arba pervertina. Todël gyventojø ið televizijos susidaryta nuomonë apie korupcijà nebûtinai atspindi tikrovæ. Vadinasi, svaresnis argumentas yra pilieèiø korupcinë patirtis. Lietuvos gyventojø buvo praðoma atsakyti á klausimà, ar per pastaruosius penkerius metus
jiems teko duoti kyðá (þr. 3 pav.).
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3 pav. Gyventojø pasiskirstymas pagal atsakymà á klausimà, ar per pastaruosius penkerius metus
jiems teko duoti kyðá (20012004 m., proc.)
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Tyrimo rezultatai rodo, kad 36 proc. Lietuvos þmoniø per penkerius metus davë kyðá.
Þinoma, reikia atsiþvelgti á tai, kad vienais atvejais gyventojai buvo aukos, t. y. kyðio ið jø
buvo reikalaujama, kitais  iniciatoriai, patys suinteresuoti neteisëtu bûdu kuo greièiau
paðalinti ið savo kelio kliûtis. Ðiek tiek padaugëjo gyventojø, kurie kyðio nedavë në karto,
taèiau sumaþëjo á klausimà neatsakiusiøjø skaièius.
Toliau gyventojø buvo teiraujamasi, kodël jie nedavë kyðio (þr. 4 pav.).
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4 pav. Gyventojø pasiskirstymas pagal atsakymà á klausimà, kodël jie nedavë kyðio (2004 m., proc.)

Dauguma þmoniø tvirtino nesusidûræ su situacija, kad bûtø reikalaujama kyðio. Treèdaliui gyventojø tiesiog pavyko visus klausimus iðspræsti be kyðiø. Taèiau dël moraliniø
ásitikinimø kyðio neduoda tik apie 12 proc. Lietuvos gyventojø. Dar grësmingesnis kitas
skaièius  ástatymus gerbia tik apie 3 proc. pilieèiø.
Kaip þinome, ástatymas numato tiek kyðio davëjo, tiek ëmëjo atsakomybæ. Tik ketvirtadalis visø apklaustø þmoniø atsakomybæ paskirsto vienodai. Pusë visø respondentø
neabejoja, kad kyðio ëmëjo atsakomybë, be abejonës, yra didesnë (þr. 5 pav.). Gal dël to
jau kelinti metai nemaþëja ketinanèiøjø duoti kyðá skaièius (þr. 6 pav.).
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5 pav. Gyventojø pasiskirstymas pagal atsakymà á klausimà, kam kyðio davimo atveju tenka didesnë atsakomybë (2004 m., proc.)
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6 pav. Gyventojø pasiskirstymas pagal poþiûrá á kyðio davimà (2002 ir 2004 m., proc.)

Pasirodo, kas ðeðtas Lietuvos pilietis yra pasiryþæs prireikus duoti kyðá. Vis dar manoma, kad kyðiai padeda spræsti problemas. Tikrasis antikorupcinis potencialas, t. y. þmonës, kurie neduotø kyðio ið pagarbos teisei ir moralei, tesudaro apie 15 proc. Tokia yra
tikrovë neabejingø pilieèiø akimis. Kokià ið to galima daryti iðvadà? Vienà jø atskleidþia
visuomenës apklausø rezultatai. Lietuvos gyventojai nepasitiki ástatymø leidþiamàja valdþia, politinëmis partijomis, ne itin pasitiki teisësaugos ir kitomis institucijomis, t. y. tais
valstybës ramsèiais, kurie turëtø dirbti dël vieðojo intereso, uþtikrinti visuomenës saugumà ir gerovæ. Kyla natûralus klausimas  kà daryti?

Pilietiniø organizacijø vaidmuo
Á korupcijos prevencijà ir kontrolæ vis aktyviau ásitraukia pilieèiø grupës. Vienas ið pavyzdþiø  visuomeninë organizacija Transparency International, ákurta 1993 m. Berlyne.
Transparency International parengë nesudëtingà elgesio kodeksà, kuris remiasi Tarptautiniø prekybos rûmø ir Jungtiniø Tautø Organizacijos darbu. Ekvadoro vyriausybë ir
Transparency International pritaikë ðá kodeksà valstybës pareigûnams ir privaèioms ámonëms, dalyvaujanèioms vieðøjø sutarèiø konkursuose (Klitgaard, 2000, p. 13). Ámonës
paþadëjo kyðiø neduoti, o valstybës pareigûnai  jø nereikalauti ir neimti. Ámonës suinteresuotos, kad kiti taip pat neduotø kyðiø. Etikos kodeksà pasiraðiusios ámonës susijungusios galëtø reguliuoti ir kitø ámoniø veiklà, jeigu galima, uþtikrinti nuobaudas ir tyrimo
bûdus.
Taigi tarptautinës organizacijos, kuriø darbas tiesiogiai susijæs su nepakantumo korupcijai skatinimu ir antikorupcine veikla, pavyzdþiui, Transparency International, taip
pat tokios organizacijos kaip Pasaulio bankas, Europos bendradarbiavimo ir plëtros organizacija, Jungtinës Tautos siûlo ávairius korupcijos prevencijos bûdus. Vienas ið ðiandien labiausiai vertinamø dalykø  pilietinës visuomenës stiprinimas.
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Korupcijos tyrëjai teigia, kad ávairiø reformø sëkmë ir antikorupciniø programø veiksmingumas priklauso nuo stiprios, nebijanèios pokyèiø ir brandþios pilietinës visuomenës.
Korupcijos kontrolë nebus veiksminga, jei visà atsakomybæ uþ ðià socialinæ ligà pilieèiai
patikës tik valstybinëms ir kitoms atsakingoms institucijoms, o patys á korupcijos prevencijos procesà aktyviai neásitrauks.
Kaip teigia vienas pirmøjø Transparency International ideologø J. Pope, pilietinë
visuomenë turi kompetencijos ir galiø atkreipti dëmesá á visuomenines problemas, tarp jø
ir á korupcijà. Taigi tikrasis pilietinës visuomenës vaidmuo  reikðti ir ginti esmines savo
paèios vertybes ir neatiduoti ðios pagrindinës funkcijos esantiesiems valdþioje (Pope,
2000, p. 133135).
Þvelgdami eiliniø pilieèiø akimis, matome, kad korupcija kelia susirûpinimà, didina nesaugumo jausmà, slopina bendruomeniðkumà. Vadinasi, labai svarbu pasitelkti
neabejingus pilieèius, kad jie vieðai ir aiðkiai reikðtø nepakantumà korupcijai. Kokie
galëtø bûti jø konkretûs veiksmai? Ðtai puikûs korupcijos prevencijos pavyzdþiai ið
Honkongo:
1. Ákurti nepriklausomà susirûpinusiø pilieèiø komisijà, kuri iðsakytø savo idëjas, susirûpinimà ir pasiûlymus.
2. Átraukti á korupcijos kontrolæ visuomenës gerbiamus ir þinomus þmones, juos sudominti ir suaktyvinti, paskirti patarëjais korupcijos klausimais arba nepriklausomais vertintojais.
Taip pat labai svarbu:
 pabrëþti pareiðkëjø, atliekanèiø savo pilietinæ pareigà ir praneðanèiø apie korupcijos atvejus, svarbà ir naudà visuomenei;
 populiarinti skaidrumà kaip pilietinæ vertybæ ir kalbëti apie tai.
Kad visuomenës vertybës ir bendruomenës budrumas (t. y. neabejingø pilieèiø sàmoningumas) yra korupcijos prevencijos sistemos pamatas, regime J. Pope pristatytoje nacionalinio integralumo sistemos koncepcijoje.

Sisteminis poþiûris á korupcijos prevencijà
J. Pope, vienas ið antikorupcinës organizacijos Transparency International kûrëjø, pristatydamas nacionalinio integralumo sistemos koncepcijà, pateikë visuminá poþiûrá á
korupcijos reiðkinio suvokimà. Jo koncepcija orientuota á korupcijos prevencijà, o ne á
bausmes. Apraðydamas nacionalinio integralumo sistemà, autorius iðskiria vienuolika
jos elementø (Pope, 2000, p. 35) (þr. 7 pav.): ástatymø leidþiamàjà valdþià, ástatymø
vykdomàjà valdþià, teisësaugos ir teisëtvarkos institucijas, valstybës kontrolæ, ombudsmenà, þmogaus teisiø stebëjimo institucijas (visuomenës sargus), valstybës ir savivaldybiø tarnautojus, þiniasklaidà, pilietinæ visuomenæ, privatø sektoriø ir tarptautines
organizacijas.
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7 pav. Nacionalinio integralumo sistema

Kaip matome, ant ðio graikø ðventovæ primenanèio statinio stogo yra trys apskritimai,
kurie vaizduoja subalansuotà plëtrà, ástatymø virðenybæ ir gyvenimo kokybæ. Apaèioje ðventovë remiasi á visuomenës vertybiø ir bendruomenës budrumo bei sàmoningumo pamatà. Jeigu bendruomenë budri, o visuomenës vertybës stiprios, ðventovës kolonos stovës tvirtai. Taèiau jeigu bendruomenë yra apatiðka, visuomenëje jauèiamas vertybiø stygius, tuomet sistemos (ðventovës) pamatas silpnas, o ramsèiai  tuðti ir nefunkcionalûs. J. Pope paþymi, kad nors visi ðio pastato ramsèiai yra tarpusavyje susijæ, jø tvirtumas gali skirtis. Susilpnëjæs vienas ramstis griûdamas gali kliudyti ir paþeisti kitus. Jeigu
susilpnës keletas ramsèiø, kils pavojus, kad griûdami jie pakirs ir likusiuosius, o tuomet
apskritimai, t. y. subalansuota plëtra, ástatymø virðenybë ir gyvenimo kokybë, nukris ant þemës, ir visas ðis didingas statinys sugrius (þr. 8 pav.).
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8 pav. Nacionalinio integralumo sistemos griûtis

Reikia turëti omenyje, kad pavaizduotieji ramsèiai ávairiose visuomenëse bûna nevienodi: vieni stipresni, kiti silpnesni. Taèiau visada bûtina pusiausvyra. Pavyzdþiui, Singapûre nepakankamà spaudos laisvæ atsveria ákyrios ir aktyvios antikorupcinës tarnybos
(Pope, 2000, p. 36).
J. Pope pabrëþia, kad nacionalinio integralumo sistema susideda ne tik ið instituciniø
ramsèiø, bet ir ið atitinkamø taisykliø bei praktinës veiklos. Pastaroji  tai komplektas
árankiø, kurie stiprina ávairias institucijas. Tokiø taisykliø ir praktikos stoka rodo akivaizdø
indikatoriø silpnumà. Tokia praktika tinka nebûtinai tik vienam konkreèiam ramsèiui, pavyzdþiui, valstybës kontrolë atsiskaito visuomenei, þiniasklaida teikia priëjimà prie informacijos, ástatymø leidþiamoji valdþia uþtikrina sàþiningus rinkimus, ombudsmenas tvarko pareiðkimus ir atsiliepimus, antikorupcinës ir kitos visuomenës sargø agentûros priþiûri, kaip ágyvendinami ástatymai, ir t. t.
Kaip teigia J. Pope, instituciniai ramsèiai kartu su taisyklëmis ir jø praktiniu taikymu ir
sudaro visà nacionalinio integralumo sistemà. Ðis sisteminis poþiûris atveria naujas korupcijos diagnostikos ir ðalinimo galimybes. Nacionalinio integralumo koncepcija siûlo
þiûrëti ne á atskiras institucijas (pavyzdþiui, tik á teisësaugà ir teisëtvarkà) ir jø taikomas
priemones (pavyzdþiui, kriminalines bausmes), o kurti autonomiðkas programas ir vykdyti savarankiðkas reformas. J. Pope ragina atsiþvelgti á:
 tarpusavio ryðius;
 tarpusavio priklausomybæ;
 jungtiná efektyvumà.
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Pabaigoje svarbu dar kartà paþymëti, kad pastaruoju metu didelio korupcijos tyrëjø ir
praktikø dëmesio sulaukia ðie du korupcijos kontrolës ir prevencijos bûdai:
 korupcijos diagnostika;
 pilietinës visuomenës stiprinimas skatinant reikðti ir ginti svarbiausias savo paèios
vertybes.
Pabrëþiamas sisteminis poþiûris á korupcijos kontrolæ ir prevencijà, pasiþymintis jungtiniu
taikomø priemoniø efektyvumu, tarpusavio priklausomybe ir ryðiais. Korupcijos reiðkinys
analizuojamas ir aiðkinamas ne tik kaip teisës ir kriminalinës justicijos objektas, bet ir
platesniame politiniame, socialiniame, ekonominiame ir kultûriniame kontekste. Dar svarbu paminëti, kad:
 yra daug korupcijos apibrëþimø;
 apibrëþiant korupcijà, iðskiriami ávairûs aspektai: vieðoji tarnyba, vieðasis interesas,
poreikis, mainai ir kt.;
 sunkumø kyla dël to, kad nesutampa korupcija kaip teisinë sàvoka ir tai, kaip jà
suvokia visuomenë, be to, skiriasi ávairiø ðaliø teisinës bazës ir t. t.
 egzistuoja korupcijos teorinës analizës mikro- ir makrolygmens galimybës, leidþianèios tirti ávairias korupcijos rûðis ir atlikti lyginamàjà analizæ (sisteminis poþiûris) bei aiðkinti valdþios delegavimo padarinius (atstovaujamojo ir atstovo poþiûris) ir kt.
Aptartosios teorinës ir empirinës áþvalgos atveria naujus ðio daugialypio reiðkinio aspektus, skatina tolesnius teorinius ir empirinius korupcijos tyrimus atsiþvelgiant á laiko ir
vietos perspektyvà bei nuolat kintanèias ir vis sudëtingesnes jos formas.
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KORUPCIJOS TAKSONOMIJA
AUKÐTOJO MOKSLO SISTEMOJE
ÁÞANGA

Kaip rodë ir teberodo ávairûs ekonominiai tyrimai, ðvietimas daro reikðmingà teigiamà átakà
ekonomikai (þr., pavyzdþiui, Agiomirgianakis, Asteriou, Monastiriotis, 2002). Ðvietimas gali
duoti visuomenei ne tik ekonominës, bet ir nematerialinës naudos, tokios kaip socialinë
sanglauda (Heyneman, 2002). Tai tiesa, taèiau èia, kaip ir visur, pasitaiko iðimèiø. Ðvietimo
sistema gali ir neigiamai veikti ekonomikos augimà bei silpninti socialinæ sanglaudà, jeigu
jos organizacinë struktûra pasenusi, mokymo programos neatitinka reikalavimø, profesoriai prastai pasirengæ, joje klesti korupcija. Jeigu aukðtajame moksle veða korupcija, tai ne
tik daroma þala visuomenei, bet ir kliudoma vykdyti ðios srities reformas ar kitaip jà tobulinti. Korupcija iðkraipo paskatas, pateikia klaidinanèius mokymo proceso rezultatus, veda prie
to, kad imami ðvaistyti visuomenës iðtekliai, sukelia daug kitø neigiamø padariniø.

KORUPCIJA AUKÐTAJAME MOKSLE  KAS TAI?

Tradicinis korupcijos (jeigu tik ðá reiðkiná galima laikyti tradiciniu dalyku) apibrëþimas yra
toks: piktnaudþiavimas valdþia siekiant materialinës naudos (Heyneman, 2002, p. 3). Ðá
apibrëþimà rasime ne tik oficialiai suformuluotà ávairiuose leidiniuose, ið tiesø jis atspindi
ir tai, kaip korupcijà suvokia paprasti þmonës, o juk bûtent ðie þmonës geriausiai gali
spræsti, kas yra korupcija, nes jie, ypaè gyvenantieji besivystanèiose ðalyse, su ðiuo socialiniu reiðkiniu susiduria kasdien ir beveik visose gyvenimo srityse. Plaèiàja prasme korupcijà galima laikyti pasinaudojimu einamomis pareigomis su tarnyba nesusijusiai veiklai
(Tanaka, 2001, p. 158). Vis dëlto, kaip teigia Sh. Tanaka, universalaus ðio reiðkinio apibrëþimo nëra, todël bûtina suvokti, kad ávairiose valstybëse korupcija gali bûti laikomi skirtingi dalykai, ir kovojant su ja reikia vengti netinkamai suformuluotø idëjø, dël kuriø gali
kilti kultûriniø nesusipratimø. Pavyzdþiui, kalbant apie ekonomiðkai silpniau iðsivysèiusias ðalis, paprastas korupcijos apibrëþimas gali tapti kur kas sudëtingesnis. Tokiu atveju
tiktø pasakyti, kad ten, kur yra finansavimas, yra ir korupcija, arba þengti dar toliau ir
tvirtinti, kad net ir ten, kur finansavimo nëra, korupcija vis tiek yra. Nors paprastai (bet
ne visada) korupcijà draudþia ástatymai ir reglamentai, daug kas ið to, kà suvokiame kaip
korupcijà, yra arba ant ástatymo ribos, arba jà perþengia.
Kadangi ðvietimas, ir ypaè aukðtasis mokslas, bendràja prasme yra svarbios visuomenës
vertybës, bûtina pabrëþti kità korupcijos aspektà, kuris nëra tiesiogiai susijæs su materialine
nauda. Ðtai Heyneman (2002, p. 3) siûlo toká korupcijos ðvietime apibûdinimà: Tai piktnaudþiavimas valdþia siekiant asmeninës, taip pat ir materialinës naudos. Be to, á korupcijos sàvokà reikia átraukti dar vienà jos elementà  netinkamà profesiná elgesá. Toks elgesys
apima atvejus, kai dëstytojas studentams bando ápirðti asmenines vertybes, kai verèia studentus mokëti uþ savo padaugintà mokomàjà medþiagà ir pan. (Heyneman, 2002, p. 3).
Buvo kilusi ádomi diskusija, kuo korupcija laikytina  þvyru ar alyva. Ch. W. Gray ir D.
Kaufmann (1998) iðkëlë prielaidà, kad, þvelgiant á ðá reiðkiná ið trumpalaikës perspektyvos,
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atrodytø, jog korupcija biurokratiná procesà paspartina, todël ji veikianti kaip sistemos
alyva, taèiau ilgalaikës perspektyvos atþvilgiu korupcija ima veikti kaip þvyras, nes
bereikalingai didëja atliekamø operacijø iðlaidos, o ekonominiai rezultatai ima atspindëti
sistemos neproduktyvumà. Taèiau aukðtajame moksle net ir trumpalaikës perspektyvos
poþiûriu korupcijos negalima laikyti alyva, nes pagrindinis ðios sistemos tikslas  ne
paspartinti tam tikrus veiksmus ar operacijas, o uþtikrinti, kad visuomenë gautø patikimø
ir gerai parengtø savo srities specialistø.

KUR KORUPCIJA GALI REIKÐTIS ÐVIETIME?

Norint veiksmingai kovoti su korupcija, pirmiausia reikia numatyti, kur ji gali pasireikðti.
Kaip siûlo Sh. Tanaka, tokios smulkesnës ðvietimo sritys yra aukðtosios mokyklos administracija, mokymo priemoniø ar kitø prekiø pirkimas ir dëstytojø korupcija.

Korupcija ðvietimo ástaigø administracijoje
Korupcijos aukðtosios mokyklos administracijoje galima tikëtis atvejais, kai darbuotojai
siekia paaukðtinimo, kai vyksta stojamieji ar baigiamieji egzaminai, kai dëstytojai ar profesoriai priimami á darbà, kai dalijama turima áranga.

Priëmimas á aukðtàjà mokyklà
Daugelyje ðaliø gana áprasta, kad korupcija skverbiasi á studentø priëmimo procesà. Bûtina deramai ávertinti studentø atrankos ir priëmimo á universitetus svarbà. Tikimasi, kad
aukðtosios mokyklos atsirinks gabiausius kandidatus, kurie tinkamiausiai pasinaudos ðvietimui skirtomis lëðomis ir galiausiai taps kompetentingais ir atsakingais uþ savo veiksmus
specialistais. Trumpalaikës perspektyvos atþvilgiu iðkreipta atrankos procedûra suteikia
aukðtosios mokyklos administracijos darbuotojams materialinës naudos, kenkia maþas
pajamas turintiems, taèiau gabiems studentams, o ilguoju laikotarpiu tai neabejotinai
kenkia visai visuomenei, nes, esant korumpuotai studentø priëmimo á universitetus tvarkai, visuomenë negalës tinkamai pasirinkti bûsimø lyderiø ir specialistø. Studentø atranka yra svarbiausias kiekvienos ðvietimo sistemos ramstis ir visuomenës sanglaudos
laidas. Ji reprezentuoja vieðøjø gërybiø esmæ. Jeigu sistema yra korumpuota arba jeigu
dauguma mano, kad ji tokia yra, tai maþai kurá ðvietimo sistemos aspektà galima sëkmingai ágyvendinti. Nekreipdami dëmesio á korupcijà atrenkant studentus, rizikuosime visais
kitais ekonominiais ir socialiniais ðalies siekiais ir tikslais (Heyneman, 2002).
Korupcija priimant studentus labai paplitusi visame pasaulyje. Pablogëjus valstybiø,
iðgyvenanèiø pereinamàjá laikotarpá, ekonominei padëèiai ir gerokai sumaþëjus jø universitetø dëstytojø ar profesoriø atlyginimams, korupcija per stojamuosius egzaminus ten
tapo áprastu reiðkiniu. Aukðtojo mokslo kronikoje teigiama, kad korupcija yra tik vienas ið daugybës veiksniø, kurie, praëjus daugiau nei deðimèiai metø nuo tada, kai, 1991 m.
þlugus Sovietø Sàjungai, buvo atgauta nepriklausomybë, ir toliau klesti valstybëse nuo
Vidurio ir Rytø Europos iki Baltijos jûros, nuo Kaukazo kalnø iki Vidurinës Azijos (The
Chronicle of Higher Education, v. 48, is. 16). Paþvelgus á Gruzijos aukðtojo mokslo sistemà, atrodo, kad èia perkama ir parduodama viskas (The Chronicle of Higher Education, v. 48, is. 47), tas pat pasakytina ir apie studentø priëmimà. Ukrainoje, norint bûti
priimtam á universitetà be jokiø oficialiø atrankos procedûrø, reikia sumokëti vidutiniðkai
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3 tûkstanèius doleriø (The Chronicle of Higher Education, 1996, p. A44), tuo tarpu tëvø,
ið kuriø tikimasi gauti kyðá, vidutinis atlyginimas paprastai nevirðija 50 doleriø per mënesá
(þinios ið autorës asmeninës patirties).
Indijoje, kur gyvena per milijardà þmoniø, ðvietimui skiriama pernelyg maþai lëðø, o
poreikis ágyti moksliná laipsná yra nenumaldomas. Ðiandien ðioje ðalyje á aukðtàjá mokslà
þiûrima kaip á paprastà prekæ, kuri, kaip ir kiekvienas kitas produktas, gali bûti perkama ir
parduodama. Kaip teigia Aukðtojo mokslo kronika, mokestis uþ stojamojo egzamino
balø suklastojimà yra nuo 80 doleriø uþ maþai populiarias studijø kryptis, tokias kaip
sanskrito tyrimai, iki 500 doleriø uþ populiariausias, pavyzdþiui, susijusias su kompiuteriais (The Chronicle of Higher Education, v. 48, is. 47). Na, o priëmimo á medicinos studijas
kaina yra maþdaug 20 000 doleriø. Norint patekti á koledþà nemokant pinigø, reikia pasinaudoti ryðiais ir paþintimis. Visoje Indijoje veikia iðplëtota ir sudëtinga rezervavimo
sistema. Maharaðtroje, kuri yra antroji pagal gyventojø skaièiø Indijos valstija ir kurioje
ásikûræs Bombëjus, vietos dalijamos pagal kastas ir protëviø kilmæ. Vidutiniðkai 5 proc.
planiniø vietø skiriama studentams, kurie surinko maþiau negu oficiali galutinë riba. Tolanio koledþe 1 proc. vietø á koledþà rezervuojamas tiems, kurie turi paþinèiø politiniuose
sluoksniuose (The Chronicle of Higher Education, v. 48, is. 47). Kai kuriais atvejais paèiuose ðvietimo sistemà reglamentuojanèiuose ástatymuose paliekama spragø, leidþianèiø klestëti korupcijai. Ypaè prasta padëtis Indijos medicinos mokyklose. Pavyzdþiui, pagal ástatymà 15 proc. visø medicinos mokyklø vietø bûtina rezervuoti nuolat vienoje vietoje negyvenantiems indams. Jeigu medicinos mokyklos nesugeba panaudoti joms skirtos kvotos,
 o ðito joms paprastai niekada nepavyksta padaryti, nes tie keli indø kilmës Didþiosios
Britanijos ar Amerikos pilieèiai verèiau renkasi medicinos studijas kitose Azijos ðalyse,  tai
likusios laisvos vietos parduodamos didþiausià kainà pasiûliusiems asmenims.
Pretendentai á didþiausio ir prestiþiðkiausio Èekijos Respublikos universiteto, gyvuojanèio jau daugiau kaip 750 metø, Teisës fakultetà pardavinëjo savo paèiø jau iðlaikytus
stojamuosius egzaminus uþ 50 000 kronø (1500 doleriø). Bûsimi studentai, norintys ásigyti ne tik egzamino klausimus, bet ir atsakymus, turëdavo mokëti dvigubai didesnæ
sumà (Tucker, 2000).
Esama ávairiø bûdø, kaip kovoti su korupcija studentø priëmimo metu. Vyriausybë
gali atidþiai tikrinti egzaminavimo procesà, kad uþkirstø kelià kyðiø ëmimui ir spaudimui,
arba atimti ið universitetø bûsimø studentø egzaminavimo teisæ ir perleisti jà nepriklausomoms egzaminavimo ástaigoms, kaip tai daroma Jungtinëse Amerikos Valstijose ar
Didþiojoje Britanijoje. Vis dëlto nepriklausoma egzaminavimo ástaiga taip pat dar negarantuoja, kad priëmimas vyks be korupcijos. Korupcija gali sëkmingai keroti ir tokioje
ástaigoje, nesvarbu, kokia ji bus  vieðoji ar privati. Greta ðvietimo sistemos restruktûrizavimo ar kitø jos pokyèiø reikia pasirûpinti ir tokiais ne maþiau svarbiais klausimais: kaip
uþtikrinti gana dideles dëstytojø pajamas, jø aukðtas moralines ir etines nuostatas.

Korupcija personalo valdyme
Kaip kà tik aptarëme, kompetentingø ir gabiø studentø pasirinkimas yra viena svarbiausiø patikimos ðvietimo sistemos sudedamøjø daliø. Kitas ne kà maþiau reikðmingas dalykas siekiant uþtikrinti universitete bûtinà pusiausvyrà yra aukðtos kvalifikacijos dëstytojai. Deja, besivystanèiose ðalyse atrenkant darbuotojus pasitaiko korupcijos atvejø net ir
fakulteto lygmenyje. Universitetuose yra keletas þmogiðkøjø iðtekliø valdymo srièiø, ku-
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riose sunku iðvengti korupcijos. Tai dëstytojø priëmimas, darbo krûvio paskirstymas, atlyginimø ir pensijø mokëjimas. Ádomu, kad ávairiose valstybëse korupcijos formos ðiose
srityse labai skiriasi priklausomai nuo ekonominio ir kultûrinio regiono konteksto. Ðtai
keletas pavyzdþiø.
Èekijos Respublikoje patyræ mokytojai, net ir tie, kurie finansuojami ið ávairiausiø Vakarø valstybiø fondø ir kuriems nereikia mokëti atlyginimo ið paties universiteto biudþeto, susiduria su problema, kaip ásidarbinti universitete. Kaip paþymëjo A. Tucker (2000),
Èekijos universitetø fakultetø dekanai turi ágaliojimus samdyti bûsimus dëstytojus, taèiau á darbà retai kada priimami kompetentingi darbuotojai. Labai daþnai ádarbinimas
prasideda nuo to, kad jau ið anksto pasirenkamas vienas kandidatas. Vëliau pasirodo
skelbimai, kad ieðkoma þmogaus eiti dëstytojo pareigoms, taèiau paprastai á juos niekas
neatsiliepia pageidaudami dalyvauti atrankoje, nes visi þino, jog ði vieta skirta ið anksto
pasirinktam kandidatui. Kaip pabrëþë A. Tucker, èekai á tokià padëtá þvelgia realistiðkiau
negu italai, kurie, net ir þinodami, kad skelbime nurodyta vieta greièiausiai jau uþimta,
vis tiek siunèia gyvenimo apraðymus ir motyvacinius laiðkus (Tucker, 2000). Èekijos universitetø tyrimas pateikia nemaþai duomenø apie netinkamà þmogiðkøjø iðtekliø valdymà. Dekanai kvalifikuotus dëstytojus daþnai skiria dëstyti visai ne tø dalykø, kuriuos ðie
geriausiai iðmano, dëstytojams nesuteikiama bûtinø iðtekliø, pradedant apgyvendinimu
ir baigiant mokomosios medþiagos kopijavimu. Be to, jiems paskirtieji kursai priskiriami
prie pasirenkamøjø dalykø, kad studentai nebûtø motyvuoti rinktis bûtent ðiø, nesvarbu,
kad galbût geriausiø, fakulteto dëstytojø paskaitø. Pagrindinë tokio netinkamo profesinio elgesio prieþastis yra vis dar gajus, ið komunistiniø laikø atëjæs senøjø dëstytojø poþiûris  nenorëdami uþleisti savo privilegijuotos vietos kvalifikuotesniems dëstytojams,
kurie gali pasigirti naujausiomis þiniomis ir ágûdþiais, á atsiradusias laisvas vietas jie skiria
vadinamuosius savus þmones.
Kaip teigiama Aukðtojo mokslo kronikoje, apie ketvirtadalis Atlantiko, vieno ið prestiþiðkiausiø Kolumbijos universitetø, kuriame mokosi 18 000 studentø, darbuotojø (administracijos, profesoriø, paprastø darbininkø) neturi jokiø pareigø. Dauguma jø dirba
vos kelias valandas per dienà arba tiesiog leidþia laikà ðnekuèiuodamiesi. Dar visai neseniai kai kurie profesoriai gaudavo atlyginimà, nors jau kelerius metus nebuvo pasirodæ
darbe. Klastodami dokumentus ar duodami kyðius atsakingiems universiteto pareigûnams, profesoriai, administracijos darbuotojai ir darbininkai uþsitikrindavo didesnæ, negu priklausytø, pensijà arba iðeidavo á jà anksèiau, negu leidþia ástatymai, ar viskà sutvarkydavo taip, kad, net jiems mirus, jø ðeimos nariai ir toliau gautø pinigus (The Chronicle
of Higher Education, v. 48, is. 47).
Ðitokia korupcija ðvietime suveðëjo tik dël prastos organizacinës struktûros ir silpnos
teisinës valstybës. Korupcijà skatina gaunama materialinë nauda, taèiau tokia nematerialinë nauda kaip socialinio tinklo iðlaikymas irgi atlieka ne paskutiná vaidmená.

Diplomø pardavinëjimas
Korumpuota studentø priëmimo ir dëstytojø samdymo tvarka iðkraipo ðvietimo sistemà
ir jos vertybes, o diplomø pardavinëjimas leidþia jø pirkëjams ið viso apeiti ir ignoruoti
aukðtojo mokslo sistemà, nes ðie þmonës, net nepabuvæ studentais, ágyja visus reikiamus
iðsilavinusio asmens statusà patvirtinanèius dokumentus ir gali naudotis atitinkamomis
privilegijomis. Pavyzdþiui, Kinijoje, Haidiano  Pekino rajono, kuriame ásikûræs universite-
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tas,  gatvëse, diplomai su padirbtais tikrø universitetø antspaudais parduodami uþ 25
dolerius (The Chronicle of Higher Education, v. 48, is. 47). Iðplitus tokiam apgaudinëjimui
ir klastojimui, patys diplomai dabar nebe taip vertinami. Pasak Pekino technologijos universiteto tyrimø, ne maþiau kaip pusë milijono valstybiniø ástaigø darbuotojø turi netikrus mokslinius laipsnius.
Diplomø pardavinëjimas tapo áprastu reiðkiniu ir buvusios Sovietø Sàjungos respublikose. Vis dëlto èia padirbto diplomo kaina aukðtesnë negu Kinijoje. Reikia paminëti,
kad Ukrainoje suklastoti diplomai daþnai parduodami ir uþsienieèiams, kas menkina
Ukrainos aukðtojo mokslo patikimumà ne tik paèioje ðalyje, bet ir uþsienyje, kenkia tiek
Ukrainos, tiek uþsienio ekonomikai. Be to, tokiose valstybëse kaip Rusija ar Ukraina
aspirantams, bûsimiems filosofijos daktarams, vis daþniau pardavinëjamos senos kandidatinës disertacijos. Keturiø pakartotinai naudojamø disertacijø, paraðytø praeito
amþiaus aðtuntajame ar devintajame deðimtmetyje, rinkinukà galima ásigyti vos uþ
200 doleriø. Netgi ámanoma iðplëtoti verslà parduodant nepanaudotas disertacijas
kurso draugams.
Pasiekti apèiuopiamø rezultatø kovojant su tokia korupcija vien draudimais vargu ar
pavyktø, nes juk ir dabar draudþiama pardavinëti diplomus ir disertacijas. Vienas ið galimø ðios problemos sprendimo bûdø  ásteigti autonominæ akreditavimo ástaigà, kuri
egzaminuotø visus diplomà turinèius asmenis ir informuotø darbdavius apie kandidatø
kvalifikacijà. Jeigu diplomo pirkëjas þinos, kad prieð ásidarbindamas vis tiek bus egzaminuojamas, stimulas ásigyti suklastotus dokumentus greièiausiai sumaþës.

Akreditacija
Aukðtojo mokslo institucijos yra vieðai pripaþástamos tik atlikusios oficialias akreditavimo
sistemos procedûras. Tai reiðkia, kad, norint tapti pripaþintu universitetu, bûtina atitikti
tam tikrus standartus ir reikalavimus. Taèiau jeigu akreditavimo sistema yra korumpuota,
þemos kokybës institucijos gali iðduoti diplomus asmenims, kuriø þinios ir ágûdþiai galbût neatitinka profesiniø standartø (Heyneman, 2002). Asmenø akreditavimas taip pat
labai svarbus. Pavyzdþiui, tokiose ðalyse kaip Ukraina, kur korupcija pasireiðkia ir priimant
studentus, ir parduodant diplomus, akreditavimà atlieka patys universitetai, o tai kelia
nemaþai abejoniø dël suteikto mokslinio laipsnio kokybës ir nepalieka jokiø kitø bûdø
patikrinti jo patikimumà. Korupcijos atvejø daþnai pasitaiko ir per baigiamuosius egzaminus, kada studentai gali gauti patenkinamà paþymá ádavæ egzaminuotojui kyðá. Todël
darbdaviams sunku spræsti apie neseniai aukðtàjá mokslà baigusiø studentø profesiná patikimumà. Tokiu atveju korupcijà gali sumaþinti tik nepriklausoma akreditavimo ástaiga,
þinoma, su sàlyga, kad pati nebus korumpuota.

Dëstytojø korupcija
Dar viena labai opi problema  dëstytojø korupcija, nes ðiuo atveju studentai yra átraukiami tiesiogiai, bûtent jie ir nukenèia. Daugelyje besivystanèiø ðaliø studentø ir dëstytojø santykiø negalima apibûdinti kaip lygiø su lygiais bendravimo (santykiai nëra horizontalûs), prieðingai, ðie santykiai yra hierarchiniai (vertikalûs), dëstytojas juose yra
virðesnis uþ studentus. Tokioje virðenybe grindþiamoje aplinkoje ëmus klestëti korupcijai, studentai daþnai pradedami iðnaudoti. Be to, dëstytojø korupcija nesuteikia lygiø
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galimybiø ágyti iðsilavinimà. Pavyzdþiui, kai kurie pasiturintys studentai studijuoja tik
mokëdami kyðius ir taip nuskriausdami vargingesnius kolegas. Kartais dëstytojai kyðius
ima tik ið negabiø studentø, tokiø, kurie nepajëgia susidoroti su studijø programos
reikalavimais. Tokiu atveju gabûs ir darbðtûs studentai dar gali kyðio neduoti. Taèiau
kartais dëstytojai kyðio reikalauja ið visø studentø, nesvarbu, gabûs jie ar ne. Jo nedavusieji egzamino neiðlaiko. Tokia praktika ne tik sudaro sàlygas atsirasti nieko vertiems
specialistams, bet ir neleidþiama perspektyviems lyderiams panaudoti savo potencialo.
Daþnai dëstytojø korupcija galima laikyti jø netinkamà profesiná elgesá, pavyzdþiui, kai
studentai spaudþiami pirkti dëstytojø parengtà ir iðleistà mokomàjà medþiagà, o vëliau
sudaromi juodieji sàraðai tø, kurie tai daryti atsisakë. Nerimà kelia dar vienas aspektas
 ilgalaikë korupcija aukðtojoje mokykloje gali taip paveikti studentus, kad ateityje jie
taip pat taps korumpuoti.
Dëstytojø korupcija ir netinkamas profesinis elgesys yra pasaulyje paplitæs reiðkinys.
Buvusios Sovietø Sàjungos respublikos, Kinija, Kolumbija, Indija ir Èekijos Respublika 
visos jos gali pasidalyti patirtimi apie dëstytojus, imanèius ið studentø kyðius per egzaminø sesijas, apie dëstytojus, primetanèius studentams savo paþiûras politinës santvarkos
ar kitais panaðiais klausimais, apie dëstytojø seksualiná priekabiavimà ar nematerialiø
paslaugø reikalavimà ir gavimà (pavyzdþiui, studentas savaitgalá vyksta padirbëti dëstytojo sodyboje, o dëstytojas uþ tai já papildomai moko po paskaitø, ir ðis automatiðkai
sëkmingai baigia kursà). Ádomu, kad Èekijos Respublikos Aukðtojo mokslo ástatymas tokios korupcijos, kaip ir daugelio kitø jos rûðiø, kurias èia jau aptarëme, nedraudþia (Tucker, 2000). Tai leidþia manyti, kad, ko gero, ir kitose ðalyse, o ypaè buvusios Sovietø
Sàjungos respublikose, tai irgi nedraudþiama, nes kai tose nepriklausomybæ ágijusiose
valstybëse buvo kuriami nauji ástatymai, ðvietimo pareigûnai nebuvo linkæ pagalvoti apie
korupcijà ðioje srityje. Dël kaþkokiø prieþasèiø to jie nedaro iki ðiol.
Kita vertus, dëstytojø korupcijos prevencija neiðvengiamai susijusi su jø atlyginimo
dydþiu. Dëstytojø atlyginimas turi bûti aukðtesnis uþ pragyvenimo minimumà, antraip
visos pastangos kovoti su korupcija ðioje srityje bus bevaisës. Èia kyla ir etikos, moralës
klausimø  kokia yra toji þemiausia atlyginimø riba, kurià perþengus kyðiø ëmimà dëstytojai ir mokytojai bus linkæ pateisinti, o kada jie taip elgiasi tiesiog ið godumo, o ne dël
to, kad negalëtø pragyventi.

Pirkimø korupcija
Jei ðvietimo institucijos, spræsdamos, kuri bendrovë tieks mokymo priemones, remiasi ne
siûlomø prekiø kokybe, o kyðiais ar kitokia nauda, gaunama ið konkuruojanèiø gamintojø, jos prisideda prie korupcijos klestëjimo ðvietimo sistemoje.
Svarbiausia kalbant apie pirkimø korupcijà  suprasti jos motyvacijà. Ðalis, suinteresuota gauti uþsakymà, siûlo ðaliai, ágaliotai pasirinkti geriausià pasiûlymà, kyðá, jeigu pastaroji uþtikrins, kad uþsakymà gaus bûtent ðis tiekëjas. Galimas tokio elgesio rezultatas 
neatitinkanèios nustatyto standarto arba pernelyg brangiai kainuojanèios prekës ir paslaugos. Ðvietimo sistemoje galutiniai tokiø prekiø ir paslaugø vartotojai yra studentai,
todël kaip tik jie labiausiai ir nukentës.
Kaip paþymëjo S. Heyneman, tiekimo korupcija gaji visose ðalyse nuo Kenijos ir Ugandos iki JAV, nesvarbu kokios ekonomiðkai stiprios jos bûtø (Heyneman, 2002, p. 10).
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Apþvelgus sritis, kuriose gali klestëti korupcija, labai svarbu nustatyti pagrindinius korupcijos proceso veikëjus ir jø motyvacijà. Tai galima padaryti analizuojant Sh. Tanaka (2001)
paminëtas korupcijos rûðis, iðskiriamas pagal:
 apimtá (didelio masto, smulki korupcija);
 vietà (ministerijos, savivaldybës, ámonës, mokyklos, klasës lygmens korupcija);
 tai, ar dalyvauja paðaliniai asmenys;
 paklausà ar pasiûlà.
Korupcijos apimties analizë gali daug kà atskleisti ir padëti diagnozuoti korumpuotà
sistemà. Ðis aspektas gali sutapti su kyðio ëmëjo motyvacija: ar kyðá ima ið godumo, ar
kad pragyventø, ar dël ðiø abiejø prieþasèiø. Esant smulkaus masto korupcijai, kyðio ëmëjo motyvacija yra gauti pajamø ar dovanø, kad galëtø prisidurti prie maþo ar laiku neiðmokamo atlyginimo arba nusipirktø bûtiniausiø prekiø.
Tokia korupcija atitinka dëstytojø korupcijà ir yra daþnas reiðkinys valstybëse, iðgyvenanèiose pereinamàjá laikotarpá. Dëstytojai tiesiog kovoja dël iðlikimo ir siekia nors iðmaitinti savo ðeimas. Vyriausybë, suinteresuota turëti valstybëje stiprià ir patikimà aukðtojo
mokslo sistemà, turi rasti bûdø padaryti taip, kad dëstytojai ið savo atlyginimo galëtø
pragyventi. Tiesà sakant, Sh. Tanaka (2001) kelia mintá, jog tada, kai dëstytojø atlyginimai maþesni uþ pragyvenimo minimumà, paprasèiausias korupcijos uþdraudimas prieð
tai nesiimant jokiø priemoniø pakelti atlyginimus gali ne tik neduoti naudos, bet net ir
pabloginti padëtá.
Rasti korupcijos vietà svarbu dviem aspektais. Pirma, tai padeda nustatyti korumpuotus asmenis. Antra, tai leidþia ávardyti dëstytojus ar administracijos darbuotojus, turinèius pernelyg daug galiø. Jeigu, pavyzdþiui, pripaþástama, kad dëstytojas yra korumpuotas ir kad kyðius jis paprastai ima auditorijoje, kurioje vyksta egzaminas, tai galima uþkirsti kelià jam taip daryti kitàkart.
Bûtina nustatyti ir visus korupcijos procese dalyvaujanèius paðalinius asmenis. Ádomus pavyzdys, kaip kovoti su korupcija atsiþvelgiant á konkreèià vietà ir pagrindinius
asmenis, galinèius imti kyðá, yra Azerbaidþano patirtis. Ðioje ðalyje veikia unikali sistema,
kokios nëra jokioje kitoje buvusios Sovietø Sàjungos respublikoje. Pati idëja ið dalies pasiskolinta ið Turkijos. Porà dienø prieð kasmeèius stojamuosius egzaminus ir porà dienø
po jø valstybinës egzaminø komisijos nariai apgyvendinami bunkeriuose, kad negalëtø
atskleisti arba parduoti bûsimø egzaminø klausimø kopijø ar uþ pinigus pakeisti egzaminø vertinimø. Atidþiai priþiûrint nesuinteresuotai treèiajai ðaliai, keliose vietose rengiama
keletas skirtingø egzaminø klausimø kombinacijø, kurias atrenka kompiuteris. Tikrieji
egzaminø klausimai su ginkluota palyda pristatomi tik egzaminø iðvakarëse. Ið pirmo
þvilgsnio tai gali panëðëti á kraðtutinæ prevencinæ priemonæ (The Chronicle of Higher Education, 48, is. 16, p. 5). Taèiau pats bûdas ið tiesø veiksmingas, ir jeigu galutinis tikslas yra
patikima aukðtojo mokslo sistema, tai gal ir daugiau valstybiø nors kuriam laikui galëtø
juo pasinaudoti. Vis dëlto pagrindinis kovos su korupcija aukðtajame moksle siekis iðlieka
tas pats  sukurti sistemà, kurioje nepasitaikytø ar tik retai pasitaikytø korupcijos atvejø
ir kur egzaminø metu nereikëtø atidþiai stebëti auditorijos.
Kito aspekto  paklausos arba pasiûlos  nulemtos korupcijos analizë leidþia áþvelgti
korumpuotos sistemos kontûrus ir iðkelia problemas, su kuriomis vëliau reikës kovoti
pasitelkus prevencines programas ir priemones. Kai kyðio ëmëjas turi gerokai daugiau
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galiø negu kyðio davëjas, tokia korupcija vadinama paklausos nulemta, o kai jëgø pusiausvyra tarp ðiø dviejø asmenø maþdaug vienoda, kalbame apie pasiûlos nulemtà korupcijà. Dëstytojø korupcija, kai kyðá duoda studentas, paprastai yra nulemta paklausos,
t. y. jà inicijuoja pats dëstytojas. Vis dëlto pasitaiko ir iðimèiø. Aukðtojo mokslo kronikoje apraðyta istorija, kurià papasakojo vienas Pekino universiteto dëstytojas. Artëjant baigiamiesiems egzaminams, á já kreipësi vienas filosofijos daktaru siekiantis tapti studentas, kuris retai pasirodydavo paskaitose. Jis tiesiog norëjo áteikti dëstytojui 100 juaniø
banknotø ritinëlá. Tuðèioje auditorijoje ðis studentas bandë ábrukti dëstytojui á kiðenæ pinigus, kuriø vertë  keli ðimtai doleriø. Kyðio áduoti nepavykus, uþsispyræs studentas su
vokeliu, pilnu pinigø, vëliau pasirodë prie dëstytojo namø. Bandymas ábrukti kyðá baigësi
tuo, kad dëstytojas vokelá paëmë ir iðmetë á koridoriø, uþtrenkdamas prieðais studentà
duris (The Chronicle of Higher Education, v. 48, is. 47, p. 1). Jeigu korupcijos atvejai
Kinijos universitetuose nebûtø áprasti, ðis pavyzdys atrodytø komiðkas. Dël ðio konkretaus pasiûlos nulemtos korupcijos atvejo niekas nebuvo nubaustas, nors apie já þinojo
maþiausiai vienas universiteto administracijos darbuotojas.
Kai korupcijà lemia pasiûla, paþeidëjai ar kyðiø davëjai gali imti tarpusavyje konkuruoti dël geresniø galimybiø. Pavyzdys  atvejai, kai mokomøjø priemoniø gamintojai, siekdami gauti aukðtøjø mokyklø uþsakymø, duoda nemenkus kyðius.

KORUPCIJOS PRIEÞASTYS IR PADARINIAI
Prieþastys ir prevencinës priemonës
Korupcijos gyvavimo ðvietime prieþastis galima nagrinëti trijuose lygmenyse: instituciniame, organizaciniame ir atskirø individø. Taip pat bûtina skirti veiksnius, kurie korupcijà remia ir kurie  motyvuoja.
Netobula universitetø valdymo sistema, jos trûkumai daþnai remia korupcijà, nes nesukuriama pakankamai kliûèiø uþkirsti ðiam reiðkiniui kelià. Faktas, kad universitetai nekonkuruoja tarpusavyje ir kad visuomenë beveik neátraukiama á jø reikalø sprendimà,
neskatina ðiø mokymo ástaigø fakultetø ir darbuotojø rûpintis vidaus politika ir sprendimø priëmimo procesu, atsiþvelgiant á gaunamus ið studentø ir aukotojø pinigus bei institucijos prestiþà. Institucinio lygmens korupcijà veikia ir akreditavimo veiksnys, kai gali
atsitikti taip, kad ðvietimo ástaiga nebus akredituota arba bus ávertinta kaip teikianti nepakankamos kokybës studijas. Iðsamesná veiksniø, turinèiø átakos institucinio lygmens
korupcijai, sàraðà galima parengti atsiþvelgiant á analizuojamos valstybës kontekstà.
Sveikos universitetø institucinës aplinkos kûrimas  lëtas ir ilgas procesas. Konkreèias
rekomendacijas galima suformuluoti tik po to, kai moksliniai darbuotojai, dirbantys tam
tikrame geografiniame regione ir glaudþiai bendradarbiaujantys su vietos aukðtojo mokslo
ástaigø vadovais, pateiks savo iðvadas.
Organizacinio lygmens korupcijos prielaidos ir motyvai apima netinkamà organizacinæ struktûrà, atskaitomybës ir kontrolës stokà bei netinkamà motyvacinæ struktûrà, áskaitant materialines ir nematerialines paskatas. Pirkimø korupcija ðvietimo ástaigose ið dalies atsiranda dël prastos organizacinës struktûros ávairiose pasaulio vietose. Atskaitomybës stoka, kai nesibijoma ásitraukti á netiesëtà veiklà, taip pat sudaro sàlygas piktnaudþiauti. Kontrolës ir tinkamos struktûros veiksnys, kad ir koks svarbus bûtø, nenusveria
reikðmës tinkamos motyvacinës struktûros, áskaitant pragyvenimo lygá virðijanèius atlygi-
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nimus bei tokiø kiekvienam bûdingø poreikiø kaip savigarba ir savo gebëjimø demonstravimas patenkinimà, ir laimëjimà, kad fakultetø bei administracijos darbuotojai jaustøsi
neatsiejamai susijæ su organizacija. Kaip teigia organizacijø teorija, jeigu organizacija
nesugeba sëkmingai motyvuoti savo darbuotojø, jai nepavyks garantuoti glaudaus bendradarbiavimo.
Autorës nuomone, korupcijos atvejø gerokai sumaþëtø aukðtojo mokslo ástaigø administracinæ struktûrà ir motyvacinæ sistemà atnaujinus taip, kad jos atitiktø ðiuolaikinius
universiteto aplinkos reikalavimus.
Jei net iðsprendus visas institucinio ir organizacinio lygmens problemas korupcija iðlieka, vadinasi, ji ið esmës susijusi su asmeniniais universiteto darbuotojø charakterio
bruoþais. Asmeninio lygmens nulemtai korupcijai átakotos gali turëti tokie veiksniai kaip
profesinis iðdidumas ar jo nebuvimas, godumas, nenoras rizikuoti ir t. t. Asmeniniai fakultetø darbuotojø bruoþai gali korupcijà arba skatinti, arba kaip tik uþkirsti jai kelià. Ðie
bruoþai paprastai iðsiugdomi dar bûsimiems dëstytojams studijuojant. Jeigu mokantis
universitete vyksta ne tokie, kaip turëtø, procesai, jeigu studentai mato netinkamus dëstytojø profesinio elgesio pavyzdþius, tai vëliau jie gali susidaryti klaidingà nuomonæ apie
tai, koks tas elgesys turëtø bûti.
Netinkamà dëstytojø poþiûrá ir elgesá galima keisti rengiant specialias paskaitas, propaguojant tinkamas vertybes ir moralines nuostatas.

Padariniai
Kaip paþymima Tarptautinio valiutos fondo darbo dokumentuose, korupcija daugelyje
ðaliø gali pakelti kainas ir sumaþinti vyriausybës galià teikti bei finansuoti tokias paslaugas kaip sveikatos apsauga ir ðvietimas (Gupta, Davoodi, Tiongson, 2000, p. 3). Korupcija ið tiesø neigiamai veikia ekonomikos plëtrà (Gupta, Davoodi, Tiongson, 2000, p. 3).
Vis dëlto ðvietimui ji daro ir kitokià, ne tik ekonominæ, átakà.
Ðvietimo sistema atlieka reikðmingas socialines funkcijas. Bûtent ji yra socialinio mobilumo kanalas. Idealiu atveju tikimasi, kad aukðtojo mokslo sistema, ið gausybës pretendentø kruopðèiai atrinkusi kandidatus, parengs bûsimus valstybës lyderius. Manoma,
kad atrankos procesas (tiek priëmimas, tiek visos kitos atrankos) remiasi akademiniø áraðø turiniu, testø ávertinimais ir kitomis priemonëmis, rodanèiomis kandidatø akademinius gebëjimus. Taèiau korumpuotoje ðvietimo sistemoje atrankà, paremtà turiniu, keièia
atranka, nulemta pinigø. Á universitetà patenka tie, kurie duoda kyðá. Á kandidatø ar studentø nuopelnus, motyvacijà ir atsidavimà profesijai neatsiþvelgiama. Esant korumpuotam bûsimø ðalies lyderiø atrankos procesui, daug nusipelniusiø kandidatø nëra pasirenkami, o jø vietà uþima niekuo nenusipelnæ asmenys. Tai turës neigiamos átakos ðalies
vadovavimui ateityje ir savo ruoþtu neigiamai paveiks visà ekonominæ ir socialinæ jos
raidà (Heyneman, 2002).
Be to, korupcija aukðtajame moksle gali turëti ir labai greitai pajuntamø neigiamø padariniø konkreèios visuomenës ar bendruomenës gerovei. Pavyzdþiui, korumpuotà medikus rengianèià mokymo ástaigà baigia ðirdies chirurgas, kuris niekada nepasivargino savarankiðkai laikyti egzaminø, o visuomet rëmësi átakingø giminaièiø pagalba. Kitas pavyzdys, rodantis, kaip korupcija ðvietime gali padaryti didþiulæ þalà, yra neseniai Ukrainoje
nutikæs ávykis, kai vos nesprogo Rovno atominë elektrinë ir vos nepasikartojo Èernobylio
katastrofa. Tyrimo komisijai iðnagrinëjus prieþastis, kodël susidarë tokia pavojinga padëtis,
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paaiðkëjo, kad darbuotojai, atsakingi uþ branduoliná reaktoriø, nëra baigæ oficialaus mokymo, o Odesos politechnikos instituto diplomus ágijo apeidami aukðtojo mokslo sistemà.
Deja, Ukrainoje gyvuoja ne viena tokias paslaugas teikianti aukðtojo mokslo ástaiga.
Korupcija aukðtajame moksle yra neabejotinai þalingas reiðkinys. Ji veikia visuomenæ
ne ið karto pastebimais ir netiesioginiais bûdais. Kitaip tariant, ji kenkia esamai ir bûsimai
visuomenës gerovei, siûlydama trumpalaiká problemø sprendimà tiems, kurie turi pakankamai galios ir nebijo ásitraukti á korupcijà.

Globalizacija ir korupcija
Ðiuolaikiniame pasaulyje, kuriame vis lengviau pereiti valstybiø sienas, labai svarbu suprasti, kad menkai ar vidutiniðkai iðsivysèiusiø valstybiø aukðtojo mokslo korupcija tampa
ir paþangiausiø valstybiø problema. Pavyzdþiui, kaip teigiama Aukðtojo mokslo kronikoje, Amerikos dëstytojai, profesoriai ir mokslininkai, þinodami apie kitose valstybëse klestinèià korupcijà, gali maþiau pasitikëti tø valstybiø deklaruojamu siekiu tobulinti savo
ðvietimo sistemà bei vykdomomis mainø programomis. Kadangi vis daugiau studentø ið
uþsienio uþsiraðo á Amerikos koledþus, amerikieèiams dëstytojams gali kilti toks klausimas: Ar tie, kurie ápratæ paþymius pirkti, o ne sàþiningai pelnyti, nepabandys ðio áproèius
ádiegti ir pas mus? (The Chronicle of Higher Education, v. 48, is. 47, p. 2).
Panagrinëkime pavyzdá  atrankos á doktorantûros studijas procedûrà, kuri taikoma
JAV. Norint, kad bûtø svarstoma, ar studentas tinkamas studijuoti doktorantûroje ir gauti finansinæ paramà, bûtina pateikti rekomendacijas, ávertinimø nuoraðus bei GRE ir TOEFL testø balus. Taèiau kà daryti, jeigu Kinijoje visi minëtieji dokumentai yra atvirai pardavinëjami visiems norintiems juos ásigyti? Galima nusipirkti rekomendacijas ir nuoraðus
bei sumokëti sumaniam draugui, kad ðis iðlaikytø egzaminus vietoj tikrojo kandidato. Ar
turëtø ekonomiðkai stiprios valstybës, siekdamos iðvengti kokybës reikalavimø neatitinkanèiø studentø, grieþtai tikrinti atvykstanèiøjø ið uþsienio akademinius áraðus? Kai kuriose valstybëse, pavyzdþiui, Vokietijoje, taip ir daroma. Ten reikalaujama, kad kandidatai ið
besivystanèiø ðaliø, norintys mokytis magistrantûroje ar doktorantûroje, Vokietijoje iðlaikytø egzaminus ið viso kurso. Tuo tarpu Amerikos universitetai yra santykinai neapsaugoti nuo korupcijos uþsienio ðaliø aukðtojo mokslo sistemoje padariniø. Nors neseniai kompiuteriuose buvo ádiegtos programos, leidþianèios atlikti TOEFL, GRE, GMAT ir kitus standartizuotus testus ir turinèios apsaugoti nuo testø rezultatø klastojimo, kadangi jos tikrina egzaminuojamo asmens tapatybæ, vis dar gaunama atsiliepimø, kad besivystanèiose
ðalyse vis tiek sugebama ðiø standartizuotø testø rezultatus suklastoti. Ið tiesø bûtø ádomu suþinoti, kaip, pavyzdþiui, Kinijoje pavyksta pasiekti, kad apsimetëliai studentai (ar
tie, kurie laiko uþ juos egzaminus) sugeba padirbti net I-20 ir IAP-66 imigracijos formas,
leidþianèias studentams ir atvykëliams pagal mainø programà kreiptis su praðymu gauti
JAV vizà (informacija ið asmeniniø autorës pokalbiø).

EMPIRINIS PRATIMAS

Buvo atliktas vienas empirinis pratimas apklausiant keletà uþsienio ðaliø studentø, kurie
ðiuo metu studijuoja Vanderbilto universitete. Pagrindinis jiems uþduodamas klausimas 
ar teko asmeniðkai susidurti su korupcija savo ðalies aukðtojo mokslo ástaigose. Apklausti
aðtuoni studentai, kuriø du buvo atvykæ ið Lotynø Amerikos, o ðeði  ið Gruzijos, Ukrainos
ir Rusijos.

Natalija Rumianceva. KORUPCIJOS TAKSONOMIJA AUKÐTOJO MOKSLO SISTEMOJE

37

Respondentai ið Lotynø Amerikos, kurie mokosi privaèiuose universitetuose (vienas
Meksikoje, kitas Brazilijoje), teigë, kad jø paèiø aukðtosiose mokyklose korupcijos nëra,
taèiau abu nurodë, kad yra girdëjæ, jog valstybiniuose jø ðaliø universitetuose to ið tiesø
pasitaiko.
Respondentai ið Gruzijos ir Ukrainos neatskleidë, ar jiems patiems yra tekæ susidurti
su korupcija, taèiau visi paminëjo keletà pavyzdþiø apie korupcijà jø ðaliø universitetuose. Respondentas ið Rusijos, pats viename universitete dirbæs dëstytoju, pripaþino, kad
yra buvæ atvejø, kai studentø tëvai bandë já papirkti per egzaminø sesijà.
Kalbantis su kiekvienu jø atskirai, paaiðkëjo, kad ávairiuose regionuose poþiûris á korupcijà aukðtajame moksle skiriasi. Atrodo, kad Gruzijoje ir Ukrainoje korupcija ðioje srityje jau yra tapusi norma, áprastu dalyku, tuo tarpu respondentas ið Rusijos (gyvenantis
ne Maskvoje) teigë, kad jo aukðtojoje mokykloje á korupcijà þiûrima kaip á problemà ir kad
universiteto rektorius ëmësi ávairiausiø priemoniø jai iðnaikinti.
Apskritai gana sunku iðgauti ið studentø tikrà istorijà apie tai, kaip jiems patiems
teko susidurti su korupcija. Galbût netgi dar sunkiau bûtø tokià istorijà iðgauti ið paèiø
dëstytojø ar universitetø administracijos darbuotojø. Siekiant patikimesniø rezultatø, interviu reikëtø atlikti toje ðalyje, apie kurià norima surinkti informacijà, bei apklausti daugiau þmoniø, kad bûtø gauta daugiau pavyzdþiø, leidþianèiø daryti konkreèias iðvadas.
Studentus reikia apklausti neoficialioje aplinkoje ir garantuoti anonimiðkumà. Daugiau
patarimø, kaip gauti patikimos informacijos, galima suþinoti ið þmoniø, daþnai imanèiø
interviu.

IÐVADOS

Korupcija aukðtajame moksle yra visose pasaulio valstybëse pasitaikantis reiðkinys. Ji gali
bûti ávairiausiø formø ir rûðiø, reikðtis ávairiose mokymo pakopose ir daryti átakà daugybei konkreèios aukðtosios mokyklos veiklos srièiø, pradedant paèiu mokymo procesu ir
baigiant ástaigos akreditavimu bei mokymo priemoniø ar kitø prekiø ásigijimu.
Neabejotina, kad korumpuotos aukðtosios mokyklos iðleidþia á darbo rinkà netinkamai pasirengusius ir nepakankamai kvalifikuotus diplomantus. Tai neigiamai veikia ekonominæ ir socialinæ visuomenës raidà tiek ilgalaikës, tiek trumpalaikës perspektyvos poþiûriu. Korupcijos prieþastis geriausia nagrinëti þvelgiant á tris jos lygmenis  instituciná,
organizaciná ir atskirø asmenø. Kiekvienas lygmuo, tiriamas atsiþvelgiant á konkreèios
ðalies kontekstà, gali suteikti minèiø, kokiø prevencijos priemoniø reikëtø imtis norint
korupcijà sumaþinti.
Dera neuþmirðti, kad korupcija kaip reiðkinys yra netobulos visuomenës ir institucijø
organizacinës struktûros padarinys, todël kovoti su ja reikia pasitelkus moksliná poþiûrá ir
ávairius tyrimus, o ne tik skelbiant skambius ðûkius, kurie galbût nemaþai pasako apie
mûsø poþiûrá á ðá reiðkiná, taèiau në kiek nepadeda problemos suprasti ir spræsti.
Korupcija aukðtajame moksle yra aktuali daugeliui pasaulio ðaliø, ir ypaè dabar, kai
jos formos tapo dar ávairesnës ir rafinuotesnës, kai jas vis sunkiau analizuoti, taèiau dar
pavojingiau jø tiesiog nepaisyti. Korupcija gali reikðtis kiekvienoje mokymo proceso
pakopoje  pradedant stojamaisiais ir baigiant baigiamaisiais egzaminais. Studentus ji
gali paveikti ir tiesiogiai, ir netiesiogiai. Ypaè svarbu aukðtojo mokslo korupcijos problemas spræsti menkai ar vidutiniðkai iðsivysèiusiose ðalyse, nes ten korupcija ir yra ypaè
paplitusi, tuo tarpu kaip tik ðiø valstybiø visuomenëms labiausiai reikia, kad ðvietimo

38

KORUPCIJA AUKÐTOSIOSE MOKYKLOSE

sistema veiktø efektyviai ir kad jaunieji specialistai sustiprintø ðalies ekonomikà. Pirmiausia bûtina uþtikrinti, kad turimi riboti iðtekliai nebûtø ðvaistomi nekvalifikuotiems
studentams rengti ir kad bûsimi ðaliø lyderiai bûtø atrenkami sàþininguose ir atviruose
konkursuose.
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KORUPCIJA LIETUVOS AUKÐTOSIOSE MOKYKLOSE:
POÞIÛRIAI, PROBLEMOS, SPRENDIMO GALIMYBËS
Korupcija  tai socialinis reiðkinys, daugiau ar maþiau bûdingas visoms visuomenëms.
Jos mastà galima sumaþinti, bet visiðkai iðnaikinti dar nepavyko niekam,  daþnai skaitome analitinëje literatûroje, organizacijø, kovojanèiø su korupcija, pareiðkimuose. Iðsamûs lyginamieji tyrimai rodo, kad Lietuva vis dar tebëra tarp valstybiø, kurios susiduria su
didelëmis korupcijos problemomis1 . Ar ðis þalingas reiðkinys bûdingas mûsø ðalies aukðtosioms mokykloms? Kiekybiniai pastarøjø metø tyrimai tai neabejotinai patvirtina. Kaip
rodo Lietuvos studentø atstovybiø sàjungos iniciatyva atliktas tyrimas, 33 proc. respondentø prisipaþino dëstytojams davæ kyðá. Spinter tyrimo duomenimis, tà patá tvirtino
40 proc. respondentø. Skaièiai stulbinantys ir daug kam  pirmiausia aukðtøjø mokyklø
administracijoms, dëstytojams  greièiausiai labai nemalonûs. Tai liudija karðtligiðka ir
kategoriðka ne vienos aukðtosios mokyklos reakcija á tyrimø duomenis. Neva tyrimø metodologija netobula, respondentø atsakymai tendencingi ir pan.2 Suprantama, socialiniams tyrimams (o juos irgi ne ðventieji atlieka) neretai bûdingos paklaidos, susijusios su
dalyviø atrankos, duomenø rinkimo patikimumu, vis dëlto korupcija yra akivaizdus aukðtøjø mokyklø gyvenimo faktas. Ávairûs samprotavimai, kuriais linkstama ðià problemà
sumenkinti, skatina ne vien domëtis, ar aukðtosios mokyklos pasiryþusios ðalinti korupcijos apraiðkas, bet pirmiausia kelti klausimà, ar apskritai pasirengusios jas pripaþinti. O gal
daliai ðiø mokyklø darbuotojø ir studentø korupcija iðvis nëra jokia problema? Ðiems
hipotetiniams klausimams nagrinëti Ðiuolaikiniø didaktikø centras, ágyvendindamas projektà Korupcijos prevencija ðvieèiant, informuojant bei sàmoninant visuomenæ, inicijavo kiekybiná3 ir kokybiná4 tyrimà korupcijos sampratos analizei aukðtosiose mokyklose
aptarti. Kokybinio tyrimo duomenys turi ir daliná kiekybiná matmená, nes pasikartojantys
respondentø atsakymai vertintini kaip plaèiau atstovaujama nuomonë. Tyrimo rezultatai
leidþia geriau perprasti dëstytojø ir studentø nuostatas ir laikysenà korupcijos atþvilgiu, o
kartu tiksliau numatyti ðio reiðkinio prevencijos galimybes. Toliau trumpai pristatomi tyrimo rezultatai ir iðvados.
Plaèiau þr. Transparency International Lietuvos skyriaus tyrimø ataskaitose: http://www.transparency.lt
Korupcija v vuzach, Ekspress nedelia, 2004, Nr. 48.
3
Aukðtøjø mokyklø dëstytojø anketinë apklausa. Kadangi korupcija yra latentinio pobûdþio reiðkinys,
turintis neigiamà emociná ir instituciná krûvá, buvo pasirinkta tikslinë, vadinamoji prieinamø atvejø, respondentø apklausa. Nors ir nenumatydama statistinio reikðmingumo parametrø bei ribodamasi apraðomàja statistika, ji vis dëlto leidþia aptarti vyraujanèias nagrinëjamo reiðkinio tendencijas. Be to, tikslinæ
atrankà lëmë ir riboti tyrimo iðtekliai. Ið viso apklausta 90 dëstytojø ið 10 aukðtøjø mokyklø (712 respondentø kiekvienoje). Surinkti duomenys apdoroti naudojant statistiniø duomenø paketà SPSS/10.
4
Pusiau struktûruoti interviu su aukðtøjø mokyklø dëstytojais ir studentais. Ðie interviu remiasi atvirojo
pobûdþio klausimais, kurie pokalbio metu plëtojami ir tikslinami. Toks metodas ágalino surinkti kokybinæ informacijà, svarbià korupcijos sampratos ávairovei tarp aukðtøjø mokyklø atstovø atskleisti.
Surinkti duomenys buvo suskirstyti (nominuoti) á tam tikras grupes. Ið viso interviu metu apklausta 20
dëstytojø ir 25 studentai ið 25 aukðtøjø mokyklø (7 ið jø  nevalstybinës).
1

2
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AUKÐTØJØ MOKYKLØ SUBJEKTØ SANTYKIS SU KORUPCIJA

Anketinës apklausos duomenimis, korupcija, kaip ir buvo tikëtasi, yra vienas latentiðkiausiø reiðkiniø aukðtosiose mokyklose, jà atvirai vertinti dëstytojams yra gana nepatogu. Tai
byloja faktai, kad didesnë dalis (du treèdaliai) respondentø girdëjo ar buvo susidûræ su
korupcija savo aukðtojoje mokykloje, bet informacija apie jà daþniausiai plinta netiesiogiai ir neformaliai: pokalbiuose su studentais (44 proc.) ar kolegomis (42 proc.), bet ne ið
administracijos ar, pavyzdþiui, aukðtosios mokyklos spaudos. Vertinant korupcijà aukðtosiose mokyklose, respondentams neabejotinai daro átakà þiniasklaida  apie korupcijà
kitose aukðtosiose mokyklose ið jos suþinojo penkiskart daugiau apklaustøjø negu apie
korupcijà savo paèiø mokykloje.
Interviu duomenys patvirtina anketinës apklausos metu iðryðkëjusá korupcijos latentiðkumà  kalbëti apie jà atvirai, fiksuoti jos apraiðkas ar juolab asmeniná santyká su ja
daþnam respondentui gana keblu netgi anoniminëje apklausoje. Apskritai ir dëstytojø, ir
studentø atsakymai gana panaðûs, tik studentø jie atviresni. Kai kuriais atvejais tos paèios aukðtosios mokyklos dëstytojø ir studentø atsiliepimai buvo ið esmës prieðingi: studentai teigë korupcijà gyvuojant, dëstytojai  neigë. Interviu iðryðkino tendencijà, kad
privaèioms aukðtosioms mokykloms bûdingas atviresnis poþiûris á ðá reiðkiná. Ið kai kuriø
atsakymø matyti, kad atitinkamà dëmesá korupcijos prevencijai privaèios mokyklos skyrë
dar savo kûrimosi laikotarpiu, taip pat ir vëlesnëje veikloje. Galima manyti, kad ðios aukðtosios mokyklos konkurencinëje aplinkoje yra aiðkiau ásipareigojusios korupcijos prevencijos atþvilgiu.

KORUPCIJOS SAMPRATOS AUKÐTOSIOSE MOKYKLOSE

Remiantis anketinës apklausos duomenimis, galima daryti prielaidà, kad, dëstytojø akimis, korupcija ðiuo metu nëra tarp svarbiausiø aukðtøjø mokyklø problemø. Manoma,
kad kitose mokyklose ji kiek didesnë (27 proc. atsakymø) nei savojoje (19 proc.). Turint
omenyje korupcijos aukðtosiose mokyklose lygá, kurá uþfiksavo kiekybiniai tyrimai, tokia
nuomonë rodo, kad dalis akademinës bendruomenës nariø neávertina ðio þalingo reiðkinio poveikio. Tokià nuomonæ galëjo lemti ir faktas, kad respondentai korupcijà neretai
susiaurina iki tiesioginio kyðininkavimo, o, pavyzdþiui, savo publikacijø siûlymo ir pardavinëjimo studentams ar smulkiø dovanëliø, teikiamø dëstytojams prieð ávertinimà, korupcijos apraiðkomis nelaiko.
Interviu duomenys rodo, kad daliai tiek dëstytojø, tiek studentø bûdinga be aiðkiø
ribø, gana reliatyvizuota korupcijos samprata. Smulkios dovanëlës (áskaitant nedideles
pinigø sumas), teikiamos studentø iniciatyva, pagalba kolegø giminaièiams daþnai (ir vël
pirmiausia valstybinëse aukðtosiose mokyklose) suprantama kaip þmogiðkø santykiø dalis. Viena respondentë pareiðkë: Argi kvepalai prieð egzaminà arba 50 Lt yra korupcija?
Kokia èia korupcija, juokinga. Panaðiø nuomoniø esama ir daugiau:
Mano nuomone, korupcija  tai kaþkokie didþiuliai finansiniai srautai, machinacijos
su jais, o dovanas arba kartais net padëjimà ástoti galima laikyti þmogiðka pagalba.
Korupcija yra iðprovokuotos, iðreikalautos, bet ne studentø inicijuotos dovanos.
Dovanos nëra korupcija.
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Priklauso nuo dovanos vertës.
Korupcija ir kyðis  kaþin ar tai tas pats. Korupcijà að sieju su valdininko priimamu
sprendimu, kuris priklauso nuo kyðio. Dëstytojai tokiø galimybiø neturi.
Uþ paprasèiausià paþymà valstybinëje ástaigoje að turiu mokëti, o egzaminø perlaikymas nëra tarifikuotas. Tai kodël studentø padovanotà saldainiø dëþelæ reikia
laikyti korupcija?
Korupcijos tuo poþiûriu, kaip að jà suprantu, aukðtosiose mokyklose nëra. Gal
jeigu ðefas papraðytø kam nors paraðyti aukðtesná paþymá, priskirèiau tai prie korupcijos. Ðiuo atveju korumpuotas bûtø ðefas, o ne að.
Cituotàsias nuomones formulavæ respondentai dëstytojai vertintini kaip korupcijos plëtros aukðtosiose mokyklose subjektai. Taèiau aukðtøjø mokyklø, pirmiausia valstybiniø,
administracija, regis, iki ðiol dar nëra subrendusi principingai ávertinti tokiø darbuotojø
atsakomybës.
Kita vertus, apie pusë visø atsakymø rodo ir dalies dëstytojø kategoriðkà, nepripaþástantá iðlygø poþiûrá á aptariamàjá reiðkiná  korupcija laikomos bet kokios dovanos, klientiniai ryðiai, studentø ðantaþavimas, publikacijø platinimas, protekcijos, privilegijos. Ðtai
keletas pavyzdþiø:
Bet kokias dovanas laikau bandymu paveikti dëstytojà. Jei dëstytojas verèia pirkti
savo publikacijas, tai jau korupcija. Dëstytojai gali ieðkoti kontaktø siekdami asmeninës naudos  tai irgi laikau korupcija.
Bandymas papirkti dëstytojà dovanomis, pinigais, pinigø èekiais, lengvatø, paslaugø siûlymas, kvietimas á renginius. Jeigu renginiuose dalyvauja patys studentai, tai, aiðku, ne korupcija, bet jeigu renginys organizuotas tik dëstytojams, tai
jau átartina, ypaè jeigu balius rengiamas komisijai prieð egzaminà.
Iðankstinës dovanos, piniginës dovanos, publikacijø platinimas primygtinai
siûlant jas pirkti, paþástamø ryðiai, kursiniø, diplominiø darbø pardavimas ir
pirkimas.
Dovanas prieð egzaminà laikau korupcija.
Þlugdymas egzamino metu ir sakymas, kad yra kitø galimybiø já iðlaikyti. Kai dëstytojas netoleruoja studentø màstymo saviraiðkos. Kai kurie dëstytojai áspraudþia
studentus á rëmus: kà patys moka, tà ir studentai turi atkartoti  nei daugiau, nei
maþiau. Èia að áþvelgiu galimybæ korupcijai atsirasti.
Korupcija laikyèiau paþinèiø ieðkojimà dël asmeninës naudos. Tai privilegijø teikimas, motyvuotas asmeniniais ryðiais arba jausmais.
Ryðiai su giminaièiais, paþástamais, kai jiems daromos nuolaidos ástoti á aukðtàjà
mokyklà arba studijuojant.
Asmenø, kurie yra kieno nors paþástami ar giminës, protegavimas.
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Studentø nuomonës iðsiskyrë panaðiai kaip ir dëstytojø. Ir jiems bûdinga reliatyvistinë
pozicija: vienø manymu, korupcija nëra problema, o jos ribos neaiðkios, kitø vertinimai
principingi, atitinkantys dëstytojø. Taigi galime tvirtinti, kad aukðtosiose mokyklose ðiuo
klausimu yra susiformavusios dvi nuomoniø grupës.
Ið atsakymø á anketos klausimus matyti, kad atsakomybæ uþ ðá reiðkiná respondentai
daþniausiai linkæ primesti studentams: atseit jie patys kalti, nes nori lengviau gauti teigiamà ávertinimà (65 proc.). Tai patvirtina ir antras pagal daþnumà atsakymas  jeigu
nebûtø kas duoda, nebûtø ir kas ima (44 proc.). Tokia nuomonë laikytina akivaizdþia
etinio reliatyvizmo, moralinës brandos (jei ne sugedimo) stokos apraiðka: kas gi, jei ne
dëstytojai ir administracija, pirmiausia kuria formalias ir neformalias bendrabûvio aukðtojoje mokykloje taisykles ir yra labiausiai uþ jas atsakingi. Interviu duomenimis, dëstytojai korupcijos agentais, iniciatoriais ir organizatoriais daþniausiai laiko studentus, o ðie 
dëstytojus ir administracijos darbuotojus. Abiejose grupëse buvo ir tokiø respondentø,
kurie nurodë abipusæ iniciatyvà. Kokybiniai pastebëjimai (respondentø tonas, akcentai,
ásitikinimas) leidþia manyti, kad kai kuriose aukðtosiose mokyklose gyvuoja gana nusistovëjusi korupcijos tvarka: yra aiðku, kuo, kada ir kam atsidëkoti, kad abi ðalys bûtø patenkintos. Kai kurios respondentø minimos korupcijos formos (pavyzdþiui, paliekami vokai,
atvirai teikiamos dovanos ir pan.) rodo dalyje aukðtøjø mokyklø esant pakanèià korupcijai aplinkà. Labai problemiðkomis aplinkybëmis laikytina tai, kad nukenèia negalintys
atsidëkoti studentai ir kad korupcija tampa lyg ir suprantamu, natûraliu reiðkiniu. Taigi
ið pradþiø korupcija reliatyvizuojama, o vëliau pateisinama (vienas studentas tvirtino:
Ne visada gali lankyti paskaitas Porà kartø uþ tai dëstytojams atsidëkojau Kartoju,
tai ne korupcija, tai þmoniø tarpusavio santykiai).
Interviu metu dëstytojai korupcijos prieþastis daþniausiai siejo su finansiniais aukðtøjø mokyklø ir savo paèiø sunkumais, kai kuriø darbuotojø sàþiningumo stoka, iðpûstais
konkursais, nepagrástu studentø siekiu ágyti prestiþinæ specialybæ ir dar ið sovietmeèio
gaja atsidëkojimo tradicija; studentai tarp prieþasèiø pabrëþë keblià finansinæ dëstytojø padëtá ir sieká ðitaip papildyti jø pinigines bei neskaidrias studijø taisykles. Kad jø paèiø
aukðtojoje mokykloje korupcija nëra didelë problema, tvirtina truputá daugiau nei pusë
respondentø, taèiau ðiame vertinime galima áþvelgti racionalizacijà, nes lyginama su numanomu bendru korupcijos lygiu kituose jø mokyklos padaliniuose arba apskritai Lietuvoje, taip aptariamà problemà sumenkinant. Kaip didþiausià korupcijos þalà respondentai nurodo aukðtosios mokyklos ávaizdþio menkinimà, iðkreipto poþiûrio á studijas formavimà, smukusià rengiamø specialistø kompetencijà.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS KRYPTYS

Atsakæ á anketos klausimus respondentai ið korupcijos prevencijos priemoniø pirmiausia
paminëjo teisiná korupcijos persekiojimà, administracinës kontrolës sugrieþtinimà, antikorupciná ðvietimà, dëstytojø socialiniø garantijø iðplëtimà, ðvietimo proceso tobulinimà. Interviu duomenys ið esmës rodo tuos paèius akcentus: grieþtinti administracines
sankcijas, kontrolæ, didinti dëstytojø socialines garantijas, kad ðie vertintø savo darbo
vietà, plëtoti vieðumà. Problemiðka aplinkybë  dalis respondentø neáþvelgia bûtinybës
vengti korupcijos.
Ðio tyrimo duomenys patvirtina ankstesniø kiekybiniø tyrimø rezultatus fiksuojant
ávairiakryptá korupcijos iðplitimà, rodo dalies akademinës bendruomenës nariø (daþniau-
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siai valstybiniø aukðtøjø mokyklø atstovø) reliatyvizuotà korupcijos suvokimà ir pateisinimà. Tai ðio reiðkinio prevencijà daro sunkiau ámanomà, nes darosi neaiðku, su kokiomis
apraiðkomis kovoti. Svarstant ðià tendencijà, aukðtosiose mokyklose tikslinga plëtoti aktyvesnes diskusijas. Ðios mokyklos, bûdamos ðvietimo institucijos, greta kitø funkcijø privalo stiprinti savo studentø moralines vertybes, atitinkamus socialinius ágûdþius, o ne
formuoti deviacinæ, socialiai þalingà elgsenà. Jeigu aukðtosios mokyklos korupcijai neskirs deramo dëmesio, sunku tikëtis, kad ateityje valstybë sulauks kompetentingø, etiniu
poþiûriu ðvariø specialistø.
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Arûnas Poviliûnas

KORUPCIJA DEVIACIJØ SOCIOLOGIJOS POÞIÛRIU 1
DEVIACIJØ SOCIOLOGIJOS KURSO MODULIS
Modulio tikslas
Iðnagrinëti korupcijos reiðkiná deviacijø sociologijos poþiûriu.

Modulio uþdaviniai
1. Iðsiaiðkinti deviacijø interpretavimo skirtumus.
2. Apibrëþti objektyvistiná ir subjektyvistiná deviacijø aiðkinimus.
3. Apibûdinti korupcijos reiðkiná kaip deviacijà.
4. Susipaþinti su korupcijos aiðkinimø ávairove.
5. Iðsiaiðkinti veiksnius, nuo kuriø priklauso ávairûs korupcijos aiðkinimai.

1 paskaita.

OBJEKTYVIOJI IR SUBJEKTYVIOJI DEVIACIJOS SAMPRATOS
Sociologija nagrinëja socialinius santykius. Sociologai tiria, kaip þmonës prieina prie bendrø savo padëties apibrëþimø ir aiðkinimø; kaip tø apibrëþimø pagrindu formuojasi grupës; kaip nustatomos elgesio taisyklës; kaip vieni kitiems priskiria socialinius vaidmenis ir
verèia laikytis savo taisykliø. Visi ðie sociologø gvildenami klausimai yra dalis platesnio
klausimo  kaip atsiranda (o gal sukuriama?) ir iðlaikoma socialinë (san)tvarka?
Deviacija (liet. nukrypimas, nuokrypa) yra socialiniø normø nesilaikymas ar paþeidimas. Nagrinëjant deviacijas (nukrypimus) galima geriau suprasti socialinës tvarkos ypatumus. Sykiu tiriant deviacijas iðryðkëja, kaip atsiranda ir nuo ko priklauso nukrypusio
gyvenimo modeliai.
Deviacijà kaip socialiná reiðkiná galima tirti bent dviem poþiûriais. Pirmasis deviacijà
laiko objektyvia duotybe, antrasis traktuoja kaip subjektø tarpusavio sàveikos padariná.
Pirmàjà deviacijos sampratà vadiname objektyviàja, antràjà  subjektyviàja.

Objektyvioji deviacijos samprata
Sociologai, traktuojantys deviacijà kaip objektyviai egzistuojantá reiðkiná, apibrëþia visuomenës normas ir nukrypimà nuo jø laiko deviacija. Paprastai jie vadovaujasi trimis prielaidomis:
1. Esà visuomenë ið esmës sutaria dël normø, todël, ðio poþiûrio ðalininkø nuomone,
nukrypimà palyginti nesunku pastebëti ir ávardyti.
2. Paprastai nukrypimai susijæ su sankcijomis. Tokiø sankcijø pavyzdþiai galëtø bûti
ignoravimas, apkalbos, teisiniai veiksmai ir pan.
3. Bausmë, skirta nukrypusiam asmeniui, dar kartà patvirtina grupei, kad jos narius
sieja tam tikros bendros normos.
1

Rengiant medþiagà talkino Vilniaus universiteto Sociologijos bei Sociologijos ir kriminologijos studijø
programø antro kurso magistrantai Mindaugas Liaudenskis, Vytis Kapturauskas, Jolita Pipiraitë ir
Jolanta Vonsevièiûtë. Visiems jiems nuoðirdþiai dëkoju uþ aktyvø dalyvavimà.
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Ið objektyviosios deviacijos sampratos kyla ðie svarbiausi klausimai:
1. Kokios socialinës ir kultûrinës aplinkybës sukelia deviacijas?
2. Kodël þmonës, nepaisydami gresianèiø sankcijø, nusiþengia normoms?
3. Kas leistø iki minimumo sumaþinti ir kontroliuoti deviacijà?
Ið ðiø prielaidø ir klausimø iðsirutuliojo keletas deviacijø tyrimo procedûrø:
Pirmas þingsnis. Iðvardyti, kà visuomenei arba grupei galima daryti ir ko negalima.
Antras þingsnis. Iðnagrinëti oficialius dokumentus ir kità medþiagà apie asmenis, paþeidþianèius visuomenëje susiklosèiusias taisykles ir normas.
Treèias þingsnis. Pasikalbëti su tuose dokumentuose minimais þmonëmis ir pasikonsultuoti su socialinës kontrolës institucijø atstovais, tokiais kaip policininkai ir teisëjai.
Ketvirtas þingsnis. Iðsiaiðkinti, kuo deviantai skiriasi nuo nedeviantø (pavyzdþiui, gal pirmieji daþniau kilæ ið iðirusiø ðeimø), kad galëtume áþvelgti socialines ir kultûrines sàlygas, kurioms esant nukrypæs elgesys bûtø labiau tikëtinas.
Penktas þingsnis. Sukurti deviacijas aiðkinanèià teorijà, o paskui jà pritaikyti ðio reiðkinio
prevencijai ir koregavimui.

Objektyviosios deviacijos sampratos vertinimas

Objektyviosios deviacijos sampratos pranaðumas yra aiðkiai formuluojami klausimai, o
trûkumai susijæ su pagrindinëmis prielaidomis. Visuomenëje tiek daug ávairiausiø grupiø
ir màstymo bûdø, kad þmonës daþnai nesutaria, kas laikytina norma. Dël ðios prieþasties,
taip pat dël to, kad kai kurie þmonës patenka á socialinës kontrolës institucijø tinklà, o kiti
to iðvengia, neretai sunku nustatyti, kas yra deviantas, o kas nëra. Be to, dauguma socialinës kontrolës institucijø dirba su atrinktomis grupëmis, taigi tam tikros þmoniø grupës
turi daugiau uþ kitas galimybiø bûti nubaustos uþ nukrypimus. Vadinasi, deviacijø prigimtis, prieþastys ir padariniai nei paprasti, nei vienodi.

Subjektyvioji deviacijos samprata
Sociologø, kurie sutelkia dëmesá á socialinæ deviantø diferenciacijà, prielaidos paprastai
esti kitokios.
1. Jie teigia, kad þmonës ir grupës sàveikauja ir bendrauja vieni su kitais pasitelkdami
visiems bendrus simbolius (sakytinë ir kûno kalba, rengimosi stilius ir pan.). Simboliø komunikacija leidþia þmonëms nustatyti tam tikrus tipus, vieniems kitus priskirti tiems tipams bei atitinkamai veikti.
2. Jie daro prielaidà, kad deviacijà geriausia suprasti ir aiðkinti vienø sàveikavimo su
kitais ir priskyrimo tam tikram tipui poþiûriu, kad klijuojamos devianto etiketës yra
simboliai, kurie þmones diferencijuoja ir stigmatizuoja.
3. Ðio poþiûrio ðalininkai mano, kad þmonës elgiasi vadovaudamiesi tokiais apibrëþimais. Taigi átariamus nukrypëlius þmonës laiko kitokiais ir kitaip su jais elgiasi.
Ðià sampratà palaikantys sociologai pagrindiná dëmesá sutelkia á socialinius apibrëþimus,
arba definicijas, ir á tai, koks jø poveikis socialinei sàveikai (bendravimui).
Viena vertus, jie gilinasi á poþiûrá ir veiksmus tø, kurie asmená apibrëþia kaip deviantà.
Jie nagrinëja:
1) aplinkybes, kurioms esant þmogus turi daugiausia galimybiø bûti priskirtas prie
nukrypëliø ir paþenklintas kaip toks;
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2) kaip þmogui priskiriamas devianto vaidmuo;
3) kokiø veiksmø imasi kiti, remdamiesi tokiu to asmens apibrëþimu;
4) kokie yra tø veiksmø padariniai.
Antra vertus, ðiems sociologams taip pat labai svarbu þmogaus, laikomo deviantu,
poþiûris ir reakcijos. Jie tiria:
1) kaip þmogus reaguoja á toká jam paskelbtà nuosprendá;
2) kaip jis prisiima devianto vaidmená;
3) kaip dël to pakinta jo santykiai su grupës nariais;
4) kaip pasikeièia devianto savivoka.

Subjektyviosios deviacijos sampratos vertinimas

Interakcinë samprata reiðkia, kad deviacija traktuojama ne kaip objektyviai anapus þmoniø valios egzistuojantis reiðkinys, o kaip þmoniø sàveikos rezultatas. Taigi deviantai laikomi tam tikru bûdu socialiai tipizuotais þmonëmis. Tokia tipizacija paprastai susijusi su
pastangomis suprasti akivaizdþiai netipiðkus (nukrypusius ar nenormalius) veiksmus ir
suteikti jiems prasmæ. Stengdamiesi tokius veiksmus ir poelgius suprasti, þmonës paprastai pradeda stereotipiðkai interpretuoti, apibrëþdami veikëjà kaip tam tikro tipo asmená
(keistuolis, trenktas, girtuoklis, psichopatas ir t. t.), ávertindami devianto motyvus moraliniu poþiûriu, o kartu ir tai, kaip reikëtø su juo elgtis.

Objektyviosios ir subjektyviosios deviacijos sampratø palyginimas
Objektyvioji deviacijos samprata pirmiausia sutelkia dëmesá á deviantui bûdingas ypatybes arba sàlygas, sukëlusias normos neatitinkanèius veiksmus arba elgesá, o subjektyvioji á pirmàjà vietà kelia ir paèiø deviantø, ir þmoniø, lipinanèiø jiems devianto etiketes, apibrëþimus ir veiksmus bei vienø ir kitø sàveikà. Dël to pastaroji samprata vadinama interakcine.

2 paskaita.

BIURØ NUSIKALTIMAI
Jungtiniame Amerikos sociologø bendruomenës ir Amerikos ekonomistø asociacijos renginyje, vykusiame 1939 m., vienas amerikieèiø sociologas perskaitë paskaità Biuro nusikaltimas (White collar crime; angliðkas terminas white collar, reiðkiantis nefiziná darbà
(atitinkamai fizinis darbas vadinasi blue collar), kartais lietuviðkai verèiamas paþodþiui 
baltoji apykaklë). White collar crimes  tai biuruose ir kontorose padaromi su biurø ir
kontorø veikla susijæ nusikaltimai. Kitas svarbus ðiø nusikaltimø bruoþas tas, kad èia nusikalsta pakankamai gerbiami þmonës, daþnai priklausantys aukðtesniam socialiniam
sluoksniui. Tad biuruose dirbantys ir daþniausiai finansinius nusikaltimus darantys asmenys vadinami biurø nusikaltëliais, o jø nusiþengimai  biurø nusikaltimais.
Tirdamas biurø nusikaltimus, E. Sutherland kartu su kolegomis sukûrë diferenciniø
asociacijø teorijà, kuri remiasi ðiais pagrindiniais teiginiais:
1. Nusikalstamas elgesys ne paveldimas, o iðmokstamas.
2. Nusikalstamo elgesio iðmokstama bendraujant su kitais þmonëmis.
3. Nusikalstamo elgesio iðmokstama nedidelëse artimiau bendraujanèiø þmoniø grupëse.
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4. Mokantis nusikalstamo elgesio, iðmokstama ir paties nusikaltimo padarymo, ir su
juo susijusiø motyvø, siekiø, poþiûriø bei racionalizavimo bûdø.
5. Ásisavinant motyvus ir siekius, ástatymai skirstomi á priimtinus ir nepriimtinus, á
tokius, kuriø laikytis dera ir kuriø  nebûtina.
6. Individas tampa deviantu arba nusikaltëliu tada, kai nuostatà, kad ástatymø laikytis reikia, áveikia nuostata, kad to daryti nebûtina. Èia tiesiogiai susiduriame su
diferencine asociacija. Asmuo ima veikti nusikalstamai, nes nuolatos susiduria su
nusikalstamo elgesio atvejais ir vis maþiau savo artimiausioje aplinkoje regi nenusikalstamo elgesio pavyzdþiø.
7. Diferencinës asociacijos gali skirtis daþniu, trukme, svarba ir intensyvumu.
8. Nusikalstamo elgesio mokomasi taip pat kaip ir kitokio elgesio. Taigi nusikalstamas elgesys nëra tik mëgdþiojimas ar imitavimas.
9. Nusikalstamas elgesys yra tam tikrø bendrøjø vertybiø ir normø iðraiðka, taèiau
paaiðkinti jo ðiomis vertybëmis ir normomis nëra jokio pagrindo, nes nenusikalstamas elgesys remiasi irgi tomis paèiomis vertybëmis ir normomis.
Visuomenë biurø nusikaltimus laiko maþiau pavojingais uþ gatvëje daromus, tokius kaip
plëðimai, prievartavimai, vagytës ir t. t. Taèiau ið tiesø yra prieðingai  biurø nusikaltimai
pavojingesni, nes jø padariniai  ne tik didþiuliai finansiniai nuostoliai, jie gali bûti ir
daugelio mirèiø, suþalojimø prieþastis.
Iðskirtinos keturios biurø nusikaltimø rûðys:
1. Nusikaltimai kompanijai. Daugiausia jø padaro kompanijø darbuotojai ar klientai.
Tai darbuotojø vagystës savo darbovietëse. Joms bûdingi tokie poþymiai:
 Darbuotojø vagystës daþnesnës didesnëse ir maþiau asmeniðkose bendrovëse.
Vogti ið didelës kompanijos  tarsi vogti ið niekieno.
 Ðios vagystës daþnesnës ámonëse, kuriø darbuotojai jauèiasi iðnaudojami, per
maþai apmokami ar skatinami. Vagystæ darbuotojai suvokia labiau kaip tam
tikrà pelnytà atlygá ar kompensacijà uþ darbà.
 Darbuotojai gali pradëti vogti paávairindami monotoniðkà darbà.
 Darbuotojai, vagiantys savo darbovietëse, nelaiko savæs nusikaltëliais.
2. Nusikaltimai darbuotojams. Bendrovës privalo uþtikrinti saugià ir sveikà darbo aplinkà, taèiau daþnai ðiø reikalavimø nepaiso. Taip elgiamasi, nes:
 siekiama maksimalaus ir greito pelno, o darbuotojø saugumui ir sveikatai uþtikrinti reikia papildomø iðlaidø, todël ðie dalykai daþnai ignoruojami;
 darbuotojai nuasmeninami ir laikomi greitai pakeièiamais gamybos proceso
komponentais;
 valstybinës institucijos ðiems nusikaltimams skiria per maþai dëmesio.
3. Nusikaltimai klientams. Ðie nusikaltimai labai ávairûs. Daþniausi ið jø: klientø apgaudinëjimas, klaidinga reklama, sveikatai pavojingø prekiø pardavinëjimas, sukèiavimas, susitarimai dël kainø.
4. Nusikaltimai visuomenei. Jie daþniausiai susijæ su aplinkos tarða.
Biurø nusikaltimø nuostolius galima suskirstyti á tris grupes:
1. Ekonominiai nuostoliai. Ðie nusikaltimai daro milþiniðkus finansinius nuostolius.
Labiausiai dël jø nukenèia þemesniøjø sluoksniø ir vyresnio amþiaus þmonës.
2. Fiziniai nuostoliai. Fiziniai biurø nusikaltimø nuostoliai yra sudëtingesni, maþiau
asmeniðki ir sunkiau iðtiriami nei gatvës nusikaltëliø daroma þala.
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3. Socialiniai nuostoliai. Biurø nusikaltimai silpnina socialines institucijas, maþina pasitikëjimà jomis, smukdo visuomenës moralæ, kursto socialinæ nesantaikà.
Biurø nusikaltimai skiriasi nuo padaromø gatvëse tuo, kad yra racionaliai planuojami,
atidþiai ávykdomi ir duoda didelá pelnà. Veiksniai, lemiantys ðiø nusikaltimø iðskirtinumà:
1. Nusikaltimo aukos net neþino, kad bendradarbiauja atlikdamos biuruose suplanuotus nusikaltimus.
2. Visuomenë biurø nusikaltimams yra palyginti abejinga.
3. Biurø nusikaltimø iðtiriama palyginti nedaug, nes nusikaltëliai yra politiðkai ar ekonomiðkai átakingi asmenys.
4. Biurø nusikaltëliai labiau panëðëja ne á stereotipinius nusikaltëlius, o á gerbiamus,
átakingus þmones ir tokiais save laiko.
Motyvai, dël ko daromi biurø nusikaltimai, aiðkinami trejopai:
1. pabrëþiami psichologiniai veiksniai (noras elgtis ne pagal taisykles, nesugebëjimas
atsispirti, neurotiðkas siekis lyderiauti ir bet kokia kaina uþdirbti pinigø ir pan.);
2. pasitelkiama diferencinë asociacija (anot E. Sutherland, asmuo iðmoksta nusikalstamo elgesio, jeigu grupëje, kuriai jis priklauso, toks elgesys bûdingesnis nei nenusikalstamas);
3. nusikalstamas elgesys neutralizuojamas (nusikaltimà darantys asmenys nelinkæ savæs laikyti tikrais nusikaltëliais, savo veiksmus savaip racionalizuoja arba neutralizuoja). D. Matza, neseniai lietuviðkai iðleistos knygos Nusiþengiamumo srovëje
(angl. Delinquency and Drift) autorius, iðskiria ðiuos penkis neutralizavimo bûdus:
 paneigiama atsakomybë. Nusikaltëlis mano esàs bejëgis atsispirti socialinëms
jëgoms ir aplinkybëms: kalti tëvai, alkoholis, darbdavys, pati kompanija ir t. t.;
 paneigiama þala. Nusikaltæs asmuo tvirtina, kad þala, kurià jis padarë, labai
menka;
 paneigiama auka. Nusikaltëlis sakosi vykdàs teisingumà ir baudþiàs aukà;
 paneigiama teisësauga: Jie patys yra nusikaltëliai;
 akcentuojama aukðtesnë pareiga. Ástatymø reikalavimus pranoksta kiti dalykai:
reikia padëti ðeimai, draugams ir pan.

3 paskaita.

KORUPCIJOS APIBRËÞIMAS
Nors beveik visi tyrëjai sutaria, kad korupcija yra reiðkinys, bûdingas visoms visuomenëms, santvarkoms ir ðalims, tyrimai rodo, kad nuomonës dël korupcijos apibrëþimo,
vertinimo ir aiðkinimo gerokai skiriasi. Atliekant empirinius tyrimus, nuolatos susiduriama bent su dviem dalykais, kurie gali trukdyti geriau suprasti korupcijos reiðkiná.
1. Stinga tikslaus korupcijos apibrëþimo. Kaip ir daugelis kitø socialiniø mokslø sàvokø, korupcijos sàvoka yra nepastovi, kintanti ir priklausoma nuo istoriniø, socialiniø bei kultûriniø sàlygø.
2. Korupcijos mastas ir supratimas paprastai kinta priklausomai nuo socialinio konteksto. Ðio reiðkinio masto ávertinimas, taip pat normos, kuriomis remiantis jis
apibûdinamas ir vertinamas, kinta priklausomai nuo vietos ir laiko.
Ávairiose ðalyse apibrëþimai skiriasi ið esmës, ir ðià problemà pirmieji iðkëlë kultûros antropologai, nurodydami skirtumus, nulemtus nevienodo socialinio, religinio ir kultûrinio
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konteksto. Be to, korupcija yra konkretus politinis reiðkinys, todël jà apibrëþti dar sunkiau. Politikos mokslininkø apibrëþimai skiriasi nuo ðiuolaikiniuose baudþiamuosiuose
kodeksuose esanèiø korupcijos sampratø.

Socialiniø mokslø apibrëþimai
Labai ávairius korupcijos apibrëþimus, randamus socialiniuose moksluose, galima suskirstyti á tris pagrindines grupes. Tai yra apibrëþimai, akcentuojantys:
1) valstybës tarnybà;
2) rinkos santykius;
2) visuomenës interesà.

Valstybës tarnybà akcentuojantys korupcijos apibrëþimai
Dauguma politikos mokslininkø tradiciðkai renkasi apibrëþimus, kurie orientuojasi á tokià
elgsenà arba praktikas, kurios paþeidþia teisines, arba formalias, normas, reguliuojanèias
valstybës tarnybos veiklà.
Valstybës tarnybà akcentuojantys apibrëþimai galëtø padëti iðnarplioti ðá sudëtingà reiðkiná, apribodami korupcijos aibæ iki matomiausiø, akivaizdþiausiø atvejø. Ið tikrøjø normos,
kuriomis vadovaujamasi ðios grupës apibrëþimuose, nedaug skiriasi nuo baudþiamøjø kodeksø normø. Labai daþnai siekianèios maþinti korupcijà teisinës reformos yra pastangos
susidoroti su plintanèios korupcijos faktais. Kai tam tikri korupcijos atvejai iðplinta ir tampa
sunkiai valdomi, valstybës tarnybà reguliuojanèios normos perþiûrimos arba sugrieþtinamos. Tai didina visuomenës nepasitikëjimà politikais ir valdþios institucijomis.
Valstybës tarnybà akcentuojantys apibrëþimai yra stabilûs, objektyvûs ir dël to tarp
politikos mokslininkø gana populiarûs. Teisinis redukcionizmas supaprastina norminius
aspektus. Teigiama, kad teisës normos perteikia realiø, taigi apèiuopiamø, vertybiø sistemà, kurià a priori galima laikyti tam tikro meto visuomenës paproèiø ir etinës bei teisinës
struktûros iðraiðka.

Kritika

Bet net ir tada neámanoma iðvengti teisës normø interpretuojamojo pobûdþio skirtumø
ir netobulumø bei jø keitimosi bëgant laikui. Kyla klausimas, kuri valstybës tarnybà reglamentuojanèiø normø formuluotë turëtø bûti taikoma.
Daugelio autoriø nuomone, korupcijos apibrëþimo kriterijø reikia ieðkoti ástatymø leidybos, teismø ir kitø valdþios institucijø vartojamame norminiame diskurse. Taèiau turëtina omenyje, kad teisës normos turbût labiausiai atspindi konkreèios grupës  valdanèiojo elito  etikos normas ir standartus, todël socialiniu poþiûriu gali bûti ginèytinos ir
taisytinos.
Valstybës tarnybà akcentuojantys apibrëþimai uþ kitus apibrëþimus galëtø bûti pranaðesni tuo, kad lengviau palyginti skirtingas ðalis, visuomenes, santvarkas, taèiau daugelis dalykø lieka neapibrëþti, vadinasi, ir nepaaiðkinti.

Rinkos santykius akcentuojantys korupcijos apibrëþimai
Kur kas maþiau mokslininkø, aiðkindami korupcijà, savo prielaidas kildina ið ekonominës
teorijos, t. y. aiðkina korupcijà kaip mainais uþ pinigus gautus politinius sprendimus,
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kuriø siekia privatûs veikëjai ir kuriuos valstybës tarnautojai gali iðvengdami atsakomybës parduoti (pasiûla), taèiau gali tai darydami ir bûti sugauti (atsakomybë). Apibrëþimas
grindþiamas ið vieðojo pasirinkimo teorijos iðplaukianèiu teiginiu, kad visi socialiniai agentai
ið savo privilegijuotos padëties tarnyboje racionaliai siekia naudos (mokesèiø minimizavimas), kai tik tam pasitaiko proga ar galimybë.
Apibrëþimas atrodo átikinamas, kai kalbama apie korupcijos atvejus, kuriuose teisinis
kriterijus ne toks aiðkus (kyðininkavimas, dalies neteisëtai gautø pinigø atidavimas aukðtesniam pareigûnui). Korupcija ið esmës suvokiama kaip valstybës tarnautojø ir privataus
verslo atstovø mainai.

Kritika

Bet jeigu korupcija apibrëþiama kaip racionalus elgesys siekiant maksimalios asmeninës
naudos, kas tada turëtø skatinti priimti piniginá atlygá, jeigu ástatymas uþ tai numato
bausmæ? Apibrëþimas taip pat ignoruoja moralinæ kainà (visuomenës pasmerkimà,
vyresnybës ir kolegø nepritarimà bei asmeninës moralës normas), kuri daro átakà logiðkai
socialiniø agentø argumentacijai ásivelti á korupcijà. Kai kurie rinkos santykius akcentuojanèiø apibrëþimø ðalininkai pripaþásta egzistuojant moralinæ ástatymø paþeidimo kainà,
bet nepateikia aiðkiø nuorodø, kas gi yra ta moralinë kaina.
Remiantis rinkos sàvokomis, pamirðtama, kad normos ir principai, saistantys ir ápareigojantys valstybës tarnautojus ir iðrinktuosius pareigûnus, skiriasi nuo principø ir normø,
kurie taikomi rinkos veikëjams. Korupcijos rinkà  ginèytinà sàvokà  galima apibrëþti kaip
lygiagreèius mainus, kur menkos gërybës skirstomos uþ nelegalià kainà, kitokià, negu
nustatyta valdþios, ir daroma átaka jos vieðajai politikai (t. y. juodoji rinka). Toks apibrëþimas
netgi nesiderina su laisvosios rinkos mechanizmais. Pats apibûdinimas juodoji, t. y. neaiðki ir baustina, prieðtarauja pasirinkimo laisvei, apibûdinanèiai rinkos ekonomikà.

Visuomenës interesà akcentuojantys korupcijos apibrëþimai
Pastaraisiais metais socialiniø mokslø atstovai vis daþniau mano, kad abiejø apraðytøjø tipø
apibrëþimai buvo siaurai suvokiami. Viena vertus, rinkos santykius akcentuojantys apibrëþimai parankûs tada, kai turime reikalà su sandoriø korupcija, bet nepakankami kalbant
apie nepiniginius socialinius mainus ir jø moralinius padarinius bei prasmes. Kita vertus,
buvo prieðinamasi tendencijai korupcijà traktuoti kaip valstybës tarnybos reglamentuojamas normas ir taisykles, taikomas ribotam skaièiui elgesio bûdø, daþniausiai kriminalinio
pobûdþio. Atgaivinta klasikinë vieðøjø interesø samprata ir árodinëjama, kad aiðkinant korupcijos esmæ vieðieji interesai yra ne tik naudingas, bet ir neiðvengiamas kriterijus. Visuomenës interesas ragina þmones áveikti egoizmà, savanaudiðkumà, derinti savo preferencijas ir poreikius su kitø reikmëmis ir nesuinteresuotai bei neðaliðkai ávertinti teisæ pasirinkti.

Kritika

Iðkart kyla klausimas, kieno moralës normos lemia, kas yra sugedæ. Moralumas suvokiamas kaip socialinis konstruktas, ir tai, kas yra arba nëra korupcija, priklausys nuo komentuojanèio asmens nuomonës. Taèiau visuomenës interesà pakeitus dar miglotesne
ir menkiau nusistovëjusia visuomenës nuomonës sàvoka, aiðkiau nepasidaro.
Kritikai tvirtina, kad vieðasis interesas yra silpna referencija, kadangi daþniausiai
nëra apibrëþta, kà ðis terminas reiðkia: vieðumo sàvoka yra sunkiai iðaiðkinama, o inte-
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resas  tai dar vienas pliuralistiniø valstybës teorijø þargonas. Ðià sàvokà galima plaèiai
interpretuoti, dël to atliekant lyginamuosius vertinimus jos linkstama atsisakyti. Sàvoka vieðasis (ar visuomenës) interesas  jos vertybës, nuomonës ir ástatymai  skirtingose visuomenëse yra kitokie, ir nuo to priklauso, kas ávardijama kaip korupcijos poreiðkiai. Vis dëlto tai neturëtø kliudyti paaiðkinti, kodël visuomenës, apibrëþdamos korumpuotas praktikas ar elgesá, vartoja skirtingas normas arba kodël tos normos laikui
bëgant kinta.

4 paskaita.

KORUPCIJOS AIÐKINIMO RAIDA
Korupcija kaip teisingos valstybës nuopuolis
Tokiems Vakarø politinës minties pradininkams kaip Platonas ar Aristotelis korupcija galëjo reikðti teisingø santvarkø, kai valdoma siekiant visuotinio gërio, bendro labo,
iðsigimimà á tokias santvarkas, kai valdoma siekiant naudos sau (t. y. tironijà, oligarchijà,
demagogijà). Ði tradicija tæsësi per visà Vakarø politinës minties formavimàsi nuo Tomo
Akvinieèio iki J. J. Rousseau, nuo Ch. L. Montesquieu iki E. Burke, nuo XX a. dekadanso
filosofø (R. C. Aron, A. Malraux) iki ðiuolaikiniø demokratijos teoretikø (R. A. Dahl, J.
Sartori). Teorinë moralistinio poþiûrio silpnybë yra ta, kad empiriðkai taip ir lieka neapibûdinta, kokios normos ir standartai apibrëþia korupcijà. Aiðkumas buvo aukojamas glaustumui tiek, kad pernelyg netiesiogiai pasakoma, kaip ir kodël elgesys yra nukrypæs ir nuo
kokiø normø.
Be to, po Antrojo pasaulinio karo prasidëjusi dekolonizacija á politiná pasaulio þemëlapá atvedë daugybæ naujø subjektø, kuriø demokratijos vertybës nebûtinai yra tokios,
kokiomis istoriðkai remiasi Vakarø demokratijos.

Korupcija ðiuolaikiniø socialiniø teorijø poþiûriu
Korupcijos tyrimus priskiriant tam tikroms teorinëms mokykloms arba kryptims, nenorima pernelyg supaprastinti metodø ir poþiûriø ávairovës, padedanèios uþèiuopti ðio reiðkinio sudëtingumà.
Tipologizuojant siekiama tiems, kurie su dalyku nesusipaþinæ arba kurie susiduria su
ðia problematika atlikdami tyrimus, padëti suvokti savo sàsajas su kiekviena ið galimø
alternatyvø, taip pat ir nepakankamumà, savo vertinimø ðaliðkumà, nulemtà jø paèiø
pasirinkimo.
Kiekvieno teorinio poþiûrio specifika ið esmës priklauso nuo reiðkiniui interpretuoti pasirinktø apibrëþimø. Jø evoliucija þymi, kaip keitësi reiðkinio ávardijimo ir aiðkinimo bûdai.

Funkcionalistinis poþiûris
Funkcionalistø poþiûriu, korupcija  tai dar viena politinës átakos forma. XX a. septintajame deðimtmetyje funkcionalizmas toleravo tam tikras korupcijos formas teigdamas, kad
jos stiprina ekonomikà ir politinæ integracijà. Ramiau jaustis padëjo kultûrinis reliatyvizmas, nes buvo tvirtinama, kad korupcija yra bûdinga konkreèios kultûros arba visuomenës ypatybë.
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Èia nesunku áþvelgti N. Machiavelli politikos vizijà. Ðis Florencijos màstytojas pastebëjo, kad kova dël valdþios, naudojimasis valdþia ir jos iðlaikymas atvërë duris ávairioms
bendrosioms ir demokratiniø, ir autoritariniø santvarkø strategijoms, kurios nebûtinai
apsiribojo visuomenëje ásigalëjusiomis teisës ir etikos normomis, o funkcionalistai þengë
toliau, pareikðdami, kad korupcija, nors ir bûdama nemoralus dalykas, padarë politinei
sistemai teigiamà poveiká. Korupcija patepë sistemos ratus ðalyse, kuriø biurokratinis
administravimo aparatas buvo perkrautas, ir padëjo iðlaikyti netvirtas sistemas.

Kritika

Ðiandien bûtø sunku árodinëti konvenciniø korupcijos formø naudà ðalyse, kuriose tokios
praktikos toleravimas prisidëjo prie korupcijos iðplitimo ir institucionalizavimo kitose vieðojo gyvenimo srityse bei parengë dirvà politinës sistemos þlugimui. Maþa to, nuomonë,
esà korupcija atsilikusios ekonomikos regionuose, tokiuose kaip Lotynø Amerika, Azija ir
Afrika, skatino ekonomikos augimà, politiná dalyvavimà ir veiksmingesná administravimà, istoriðkai pasirodë esanti klaidinga. Funkcionalistai niekada nepaaiðkino ilgalaikio
neigiamo korupcijos poveikio.

Rinkos poþiûris
Rinkos poþiûris ið esmës remiasi á korumpuotus biurokratinio lygmens sandorius. Taip
ekonomikos teorija sujungiama su neoliberaliomis valstybës teorijomis. Nors ir smarkiai kritikuodami funkcionalistiná poþiûrá á korupcijos naudà vystymuisi, ðie teoretikai
taip pat siekë iðvengti moralës klausimø, nukreipdami savo utilitarinio pobûdþio argumentus á racionalø individø apsisprendimà sudaryti korumpuotus sandorius. Vadinasi, korupcija priklauso nuo dviejø svarbiausiø veiksniø  esamø galimybiø struktûrø
ir paskatø.
Gerovës valstybës krizë ir socializmo ekonomikos þlugimas suteikë palankià terpæ konceptualizuoti korupcijà kaip neteisëtà vieðosios ir privaèiosios srièiø kompromisà. Buvo
árodinëjama, kad korupcija plito ten, kur valstybë skverbësi á rinkà tiesiogiai  per intervencinæ politikà ir nuosavybæ  ir netiesiogiai  per obstrukciná rinkos reguliavimà.
Priemonës buvo siûlomos pernelyg paprastos: jeigu korupcijos plitimà lemia perdëtas
valstybës kiðimasis ir rinkos ekonomikos reguliavimas, vadinasi, bûtina privatizuoti ir nebereguliuoti. XX a. devintojo deðimtmeèio pabaigoje rinkos poþiûrio ðalininkai buvo maþiau linkæ palaikyti neoliberalø teiginá, kad kuo maþiau valstybës, tuo maþiau korupcijos. Visame pasaulyje vykstantys privatizavimo ir atsisakymo reguliuoti procesai sukûrë
naujas korupcijos galimybiø ir jà skatinanèiø veiksniø struktûras. Politiniø ekonomistø
ánaðas á korupcijos tyrimà netrukdo neoliberalioms valstybës teorijoms interpretuoti korumpuoto elgesio motyvacijos kaip vieðojo pasirinkimo.

Kritika

Teoriniu poþiûriu racionalaus pasirinkimo samprata nuvertino asmens etikos normas, varþanèias valstybës pareigûno pasirinkimà arba norà ásivelti á korupcijà. Ið tiesø kiekvieno
asmens sàþiningumo normos, kurias galëtume pavadinti valstybës tarnybos etosu, perþengia naudos ir sànaudø skaièiavimus ir yra svarbus elementas aiðkinantis, kas yra korupcija. Vis dëlto teorinis ðio korupcijos aiðkinimo silpnumas labiau siejasi su neoliberaliø
valstybës teorijø trûkumais.
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Sisteminis (arba neoklasikinis) poþiûris
Ðio poþiûrio ðalininkai vengia supaprastintos ir mechanistinës demokratijos proceso interpretacijos ir teigia, kad demokratija yra ne tik procedûrø ir institucijø rinkinys, bet ir
normø sistema, turinti galutinius tikslus, kuriuos bûtina ágyvendinti visuomenëje. Dabartinë demokratijos teorijos literatûra ádëmiai analizuoja norminius aspektus ir ypatybes,
taip pat ir jø patologijà bei priemones, neleidþianèias iðsigimti. Taip yra ne dël to, kad
demokratijose korupcija bûtø daþnesnë negu nedemokratijose, bet kad jos padariniai
daro daugiau þalos pamatiniams demokratijos principams: lygybë, atsakomybë ir vieðøjø
sprendimø skaidrumas bei politiniø institucijø teisëtumas svarbiau uþ valstybës aparatà.
Atgijæs moralistinis poþiûris eina iðvien su stiprëjanèiu ásitikinimu, kad pastaraisiais
deðimtmeèiais etiniai demokratijos pagrindai iðsigimsta. Akademinis susidomëjimas pasaulyje po Ðaltojo karo didëjanèia korupcija glaudþiai siejasi su valstybës þlugimo procesais ir demokratijos tvirtëjimu Vidurio ir Rytø Europoje, taip pat su krize, kurià iðgyvena
liberaliosios demokratijos modelis: susilpnëjo politinis dalyvavimas ir solidarumas, vyksta
partijø ir partinës sistemos, teisinës valstybës, gerovës valstybës krizë.
Korupcija laikoma ne atsitiktiniu supuvusiu obuoliu, o sisteminiu reiðkiniu, daþnai
sëkmingesniu negu teisëta politinë sistema, ið kurios ji ima sau iðteklius. Tai atrodo ne
kaip iðimtis, o veikiau kaip taisyklë: korupcija sudaro grësmæ demokratijos pagrindams,
sukelia institucijø krizæ, destabilizuoja pasaulio ekonomikà, padeda organizuotam nusikalstamumui, skatina visuomenës paniekà politiniam gyvenimui ir pakerta visuomenës,
arba bendro labo, idëjà. Korupcija garbina galios ir ekonomikos susijungimà: pinigai
didina galimybæ ágyti valdþià, o valdþia ágalina turtëti.
Socialiniai teoretikai raginami kritiðkai paþiûrëti á savo apibrëþimus ir átraukti á empirinius korupcijos aiðkinimus norminius aspektus. Politinë institucijø krizë ir reforma buvo
pagrindinës konjunktûrinës ypatybës, iðkëlusios bûtinybæ atlikti norminæ korupcijos analizæ, ir tai nebuvo atsieta nuo pasaulio ekonomikos nuosmukio XX a. paskutinio deðimtmeèio pradþioje. Visuomenë nebëra nusiteikusi politinës korupcijos toleruoti: nors ekonomikos bumas XX a. aðtuntajame deðimtmetyje buvo palankus pernelyg atsainiam poþiûriui á korupcijà, bet neigiami praeito deðimtmeèio pokyèiai ir didëjanti socialinë nelygybë skatino atkreipti á ðá reiðkiná dëmesá.
XX a. paskutinio deðimtmeèio pradþioje korupcija buvo smerkiama visuose sprendimø priëmimo lygmenyse: vietos, regioniniame, nacionaliniame ir tarptautiniame. Ryðkëjo neatitikimas tarp teisës, formaliø normø ar standartø ir normø, kuriø laikosi apskritai
visa visuomenë. Dauguma demokratijø ásitraukë á demaskavimus þiniasklaidoje, skandalus, politinius tyrimus ir teismø procedûras. Valdþios, net ir tos, kurios iki ðiol korupcijà
laikë kitø problema, reagavo ágyvendindamos ávairias kontrolës priemones ir siekë politiná gyvenimà padaryti moralesná.
Stiprëjantis tarptautiniø vyriausybiniø (Europos Tarybos, Europos Sàjungos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plëtros organizacijos, Pasaulio banko, Tarptautinio valiutos
fondo) ir nevyriausybiniø (Tarptautiniø prekybos rûmø ir kt.) organizacijø susirûpinimas
korupcija sutapo su kitais tarptautinio masto reikalais ir problemomis, tokiomis kaip
aplinkos niokojimas ir þmogaus teisës.
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Korupcija ir vieðoji politika
Atliekant tyrimus, dabar ypaè domimasi tuo, kaip korupcija veikia valdþios gebëjimà ir
efektyvumà priimti sprendimus, turint omenyje konkreèiai ðaliai bûdingus organizacinius ir
poþiûriø ypatumus. Trumpai tariant, korupcija ir geras valdymas yra nesuderinami.
Korupcija  tai ne tik moralës, bet ir vieðosios politikos problema. Ji veða ten, kur
iðsigimë visuomenës etika, kur nëra aiðkiø taisykliø, kuriomis vadovaujantis bûtø vykdomi vieðieji reikalai, ir kur vieðajai ir privaèiai veiklai stinga tinkamø reguliavimo bûdø,
garantuojanèiø, kad socialiniams procesams bus daroma tinkama ir teisinga átaka. Kintantis valstybës pobûdis ir nykstantis skirtumas tarp vieðumo ir privatumo pastaraisiais
metais yra korupcijos problemø aðis, tai skatina sprendimus priimanèius politikus kreipti
dëmesá á bûtinybæ stiprinti kontrolæ ir perþiûrëti vieðojo gyvenimo normas.
Ðiuolaikinio sprendimø priëmimo proceso sudëtingumas (skirtingi sluoksniai, veikëjai, politinës átakos mechanizmai), pridëjus dar tai, kad stinga vieðø sprendimø ir skaidriø
procedûrø, sudarë sàlygas privilegijuotam naudojimuisi valstybës iðtekliais ir pakenkë
visuomenës pasitikëjimui demokratija.
Kaina, kurià visuomenë moka uþ korupcijà, neapskaièiuojama. Negana to, kad yra naðta
mokesèiø mokëtojams, korupcija dar átvirtina neefektyvumà ir nenusimanymà. Iðpuèiamos
rinkos veikëjams tiesiogiai arba pagal sutartis teikiamø vieðøjø paslaugø ir teikiamø gërybiø
rinkos kainos  taip, aukojant sàþiningà konkurencijà, skatinamas klientizmas. Korupcija
sudaro sàlygas politinio protegavimo terpëje veðëti nekompetencijai ir neiðmanymui, todël
daugelio ðaliø politikai bandë reguliuoti ir kontroliuoti korupcijai palankià padëtá.
Jungtinës Tautos be paliovos kalba apie korupcijà ir smerkia jà kaip nesugebëjimo
valdyti ir blogos visø lygmenø politikos rezultatà. Tarptautinës organizacijos (OECD, Tarptautinis valiutos fondas, Pasaulio bankas) taip pat supranta, kad jø programos nebus
ágyvendintos vien nusamdþius kvalifikuotus ekonomistus ir kad bûtina atsiþvelgti á specifinius socialinius, kultûrinius, politinius bei institucinius veiksnius, nuo kuriø priklauso
plëtra. Finansinë pagalba atsilikusioms ðalims, uþuot prisidëjusi prie jø augimo, padëjo
valdþioje iðsilaikyti korumpuotam elitui. Europos Komisija primygtinai tvirtina, kad kriterijus, leidþiantis atsilikusios ekonomikos ðalis iðskirti finansiniu poþiûriu ir numatyti joms
prekybos privilegijas, turëtø bûti geras valdymas. Vertindamas korupcijos praktikas Europos Sàjungos institucijose, o tiksliau  Europos Komisijoje, Europos Parlamentas taip pat
laikosi abipusiðkumo pozicijos.

5 paskaita.

EMPIRINIAI KORUPCIJOS TYRIMAI
Su Lietuvoje atliktais korupcijos tyrimais galima susipaþinti Transparency International
organizacijos Lietuvos skyriaus interneto svetainëje www.transparency.lt.
Lietuvoje nuolatos atliekami dvejopi empiriniai korupcijos tyrimai. Jau ðeðeri metai
matuojamas korupcijos suvokimo indeksas (KSI) (þr. 1 lent.), o nuo 2001 m. atliekami
Lietuvos korupcijos þemëlapio tyrimai.
Korupcijos suvokimo indeksas rodo, kiek tiriamojoje ðalyje suvokiama egzistuojanti
valstybës ir savivaldybiø tarnautojø ir politikø korupcija. KSI yra kompleksinis rodiklis,
nustatomas remiantis verslo atstovø apklausomis ir kitais ekspertø tyrimais. Tarptautinës
politinës institucijos, verslo ir finansø struktûros laiko KSI svarbiu informacijos ðaltiniu.
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1 lentelë. Lietuvos korupcijos suvokimo indeksas 19992004 m.
Metai

Korupcijos indeksas

Tyrimø skaièius

1999
2000
2001
2002
2003
2004

3,8
4,1
4,8
4,8
4,7
4,6

6
4
5
7
10
9

Ið viso ðaliø, Lietuvos vieta
99/50
90/43
91/38
102/36
133/41
146/44

Lietuvos korupcijos þemëlapio tyrimo tikslas  institucinë ir geografinë korupcijos paplitimo stebësena, atliekama remiantis sociologinëmis Lietuvos gyventojø ir verslo atstovø apklausomis. Ji apima: 1) Lietuvos gyventojø ir verslininkø poþiûrio á korupcijà, jos lygá
ir vaidmená visuomenëje analizæ; 2) Lietuvos gyventojø ir verslininkø asmeninës patirties
susiduriant su korupcijos (kyðiø) atvejais apibendrinimà ir informacijos apie korupcijà
ðaltinius; 3) Lietuvos visuomenës antikorupcinio potencialo ávertinimà.
Kuri ðalis korumpuota labiau? Ar XX a. pabaigoje korupcijos buvo daugiau negu devintajame deðimtmetyje? Socialiniø ir politikos mokslø atstovams vis daþniau rûpi ávertinti korupcijà kaip veiksmà, vedantá prie platesnio, empiriðkai pagrásto lyginamojo ðio
reiðkinio aiðkinimo.
Pirmiausia siekiama ávertinti korupcijos lygá, bet susiduriama ir su sunkumais. Pastangos ávertinti korupcijà ávairiose labai skirtingø teisës ir moralës normø besilaikanèiose
ðalyse buvo kritikuojamos kaip akademinë stereotipinimo priemonë. Stereotipinimo problema iðkyla operacionalizacijos lygmenyje, bet taip pat siejasi su lyginamais parametrais. Kaip apimti kuo daugiau atvejø neprarandant nuoseklumo ir galimybës palyginti?
Ávairios ðalys valdomos vadovaujantis skirtingomis taisyklëmis ir normomis, tad iðkart
kyla klausimas, kieno standartus ar normas lyginant reikëtø laikyti atskaitos taðku.
Taip gráþtama prie problematikos, anksèiau iðryðkëjusios lyginamuosiuose darbuose, 
kaip iðvengti kultûrinio reliatyvizmo. Bûtina labai paisyti kultûrø specifiðkumo, nors
daþnai tai leidþia toleruoti kai kurias korupcijos formas, laikant jas aptariamai visuomenei naudingomis. Dël to ekspertai pabrëþia, kad vertinant korupcijos suvokimà konkreèioje ðalyje reikia þiûrëti á KSI balus, o ne á vietà, kurià uþima valstybë. Tiek balus, tiek vietà
gali pakoreguoti viso labo tyrimo metodologijos pokyèiai.
Socialiniø ir politiniø mokslø atstovai pataria naudotis ðiuo korupcijos suvokimo indeksu, nors ir turinèiu nepaneigiamø metodologiniø trûkumø, ir remtis juo kaip iðeities
taðku toliau tikslinant ir aiðkinantis korupcijà.
Deja, bûta nedaug bandymø kokybiðkai ávertinti korupcijos lygá, apibûdinti jos kontrolës priemoniø sistemas ir ávertinti jø veiksmingumà. Galiausiai kaip politikos klausimas
korupcija yra dalis kumuliacinio mokymosi proceso, kai kaupiama ankstesnë patirtis atliekant korupcijos kontrolæ, ávertinant jos sëkmes ir nesëkmes.
Esamø kartais kontroversiðkø apibrëþimø ávairovë gali tapti kliuviniu atliekant empirinius tyrimus. Alternatyva  sàvokà operacionalizuoti, o tai nëra paprasta.
Empiriniuose tyrimuose apibûdinant korupcijos lygá labai daþnai remiamasi teisiniais,
arba formaliais, kriterijais. Paprastai jie laikomi pastoviais ir tiksliais rodikliais to, kas yra
korupcijos lygis tam tikroje visuomenëje ir tam tikru metu. Taèiau net ir teisës normos
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nëra vienalytës. Korupcijos sàvoka, kaip jà apibrëþia daugelis baudþiamøjø kodeksø, itin
nesiskiria nuo kitø nusikaltimø, tokiø kaip sukèiavimas, iðeikvojimas, plëðimas. Taip pat
buvo linkstama korupcijos apibrëþimà iðplësti siekiant apimti daugiau paplitusiø reiðkiniø (pavyzdþiui, átraukti nepinigines paskatas, atskirti pasyvias ir aktyvias iniciatyvas, teisëtus arba neteisëtus rezultatus).
Teisës kriterijai irgi nëra tikslus rodiklis: dauguma korumpuotø sandoriø yra nematomi ir slapti. Pakitusi apimtis gali bûti veiksmingesnio baudþiamojo persekiojimo rezultatas. Paðalinant ið korupcijos koncepcijos visuomenës reakcijà, rizikuojama sukurti teisinæ
dichotomijà (pavyzdþiui, nekorumpuotas teisës atþvilgiu, bet ne teisës atþvilgiu  korumpuotas). Be to, ne viskam, kas yra teisëta, moraliai pritaria pilieèiai.
Korupcija susijusi ir su nuomonëmis. Daugeliui þmoniø ji gali reikðti skirtingus dalykus
ir bûti nepaliaujamai naudojama kaip politinis ginklas. Kitas vieðosios nuomonës pasmerkimo aspektas yra tai, kad, nepaisant nusistovëjusiø teisës normø, korupcija pavadinamas skirtingas elgesys. Geresnis visuomenës supratimas ið esmës priklauso nuo to,
kaip ir kokie akivaizdûs pavyzdþiai buvo padaryti visuomenei matomi. Visuomenës nuomonë yra nestabili ir lengvai politiðkai paveikiama. Daþniausiai ji yra nepakankamas kriterijus, besiremiàs nestabiliais, miglotais, gal net prieðtaringais standartais, kurie apima
ávairiausius visuomenës poþiûrius, bet kritika neprilygsta lanksèiai alternatyvai, kaip ávertinti kokybinius skirtumus.
Vis dëlto grynai visuomenës nuomone grástas aiðkinimas taip pat nëra sprendimas.
Kokiu mastu visuomenës nuomonë yra svarbi norint suprasti etinës ir juridinës struktûros
pokyèius, tokiu korupcijos smerkimas nëra tik nuomonës dalykas. Visuomenës kaltinimai
þengia toliau negu átarimai, kuriuos kelia garsûs laikraðèiai, rinkimø kampanijø retorika
arba karðti parlamento debatai, ir pasmerkimas gali virsti baudþiamuoju persekiojimu.
Korupcijos negalima apibrëþti remiantis tik teisiniais arba visuomenës nuomonës kriterijais. Bûdama nukrypæs elgesys, korupcija susijusi ir su taisykliø ar normø, reglamentuojanèiø valstybës tarnybà, lauþymu, ir su nekodifikuotø, plaèiai pripaþástamø etikos
normø paþeidimu.
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Tadas Tamoðiûnas

KORUPCIJA KAIP DEVIACIJOS FORMA
SOCIALINËS ORGANIZACIJOS KURSO MODULIS

Socialinës organizacijos kursas nagrinëja socialinæ tvarkà ir netvarkà. Ðiais aspektais tiriami socialiniø institutø, socialiniø agentø, socialinës struktûros, socialinës elgsenos reiðkiniai ir problemos. Korupcija ðiame kurse pristatoma kaip netvarkà lemiantis veiksnys,
deviacijos (netoleruotino elgesio) forma. Ji analizuojama remiantis socialinës organizacijos kurse jau iðnagrinëta deviacijos samprata. Tema dëstoma socialiniø mokslø (pirmiausia sociologijos ir politologijos) studentams. Auditoriniam darbui skiriamos 6 val., savarankiðkam  8 val. Atsiskaitymo forma  kontrolinis darbas.

Integruoto kurso tikslai
1. Supaþindinti studentus su korupcijos samprata ir raiðka ávairiose socialinio gyvenimo srityse, iðnagrinëti jà deviacijos analizës kontekste.
2. Suformuoti gebëjimà atpaþinti korupcijos apraiðkas ir sustiprinti antikorupcinæ
laikysenà.

Kurso struktûra
1 tema Korupcijos samprata

Korupcijos apibrëþimai. Korupcijos rûðys. Korupcijos veiksniai: tarptautinë ekonominë globalizacija, privatizacija, vieðieji pirkimai, vertybinis reliatyvizmas, skaidrumo
stoka finansuojant politines partijas ir kampanijas, nepotizmo tradicija ir kt. Korupcijos supratimo reliatyvumas. Korupcijos vertinimas funkcijø (argumentai uþ) ir disfunkcijø (argumentai prieð) bei deviacijos sudedamøjø daliø (elgesio, normø, vertintojo) aspektais.

2 tema Korupcijos matavimo metodika ir bûklë Lietuvoje

Sociologiniø tyrimø rezultatai ir jø kaita pastaraisiais metais. Visuomenës poþiûrio á korupcijà prieðtaringumas ir neapibrëþtumas. Tarptautiniø organizacijø poþiûris á korupcijà
Lietuvoje. Pagrindiniai korupcijos padariniai ðalyje: maþëja investicijø efektyvumas, ribojama konkurencija, surenkama maþiau mokesèiø, nyksta pasitikëjimas valstybinëmis institucijomis ir kt.

3 tema Korupcijos prevencija

Teisiniai korupcijos prevencijos pagrindai. Pagrindinës korupcijos prevencijà vykdanèios
organizacijos. Kompleksinis korupcijos prevencijos pobûdis. Antikorupcinës iniciatyvos
OECD ðalyse ir Lietuvoje. Pilietinës visuomenës svarba. Þiniasklaida kaip korupcijos prevencijos veiksnys. Antikorupcinio ðvietimo patirtis ir svarba.
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Priedas.
Aktyvusis uþsiëmimas Korupcijos funkcijos ir disfunkcijos
Analizuojant deviacijos formas, daþnai aptariamos jø funkcijos ir disfunkcijos, pirmàsias
suprantant kaip socialinio gyvenimo atþvilgiu teigiamas átakas, o antràsias  kaip neigiamas. Funkcijas ir disfunkcijas paranku aptarti ir nagrinëjant korupcijos reiðkiná, nes tai
padeda geriau já perprasti, kritiðkiau ávertinti nusistovëjusius stereotipus, ypaè vieðajame
gyvenime. Ðis aktyvusis uþsiëmimas tinka pirmajai modulio temai. Jo trukmë  45 min.

Eiga
1. Paskelbiamas diskusinis klausimas apie galimas korupcijos funkcijas ir disfunkcijas.
Studentai suskirstomi á keletà grupiø, kurios iðsirenka diskusijai vadovaujantá pirmininkà ir raðtininkà, fiksuojantá grupës teiginius. Kiek grupiø sudaryti, sprendþia dëstytojas, atiþvelgdamas á studentø skaièiø (viena grupë  46 asmenys). Svarbu, kad
grupiø skaièius bûtø lyginis. Grupëms iðdalijami dideli popieriaus lapai ir skiriama
uþduotis. Vienos jø vardija korupcijos funkcijas, kitos  disfunkcijas ir trumpomis tezëmis uþraðo tai lapuose. Tarp uþraðytø teziø paliekami tarpai komentarams.
2. Grupës 15 min. diskutuoja argumentus, uþraðydamos lapuose korupcijos funkcijas ir
disfunkcijas. Tada grupiø atstovai pristato savo formuluotes ir jas pagrindþianèius
argumentus. Kitø grupiø praðoma ðiø pasisakymø nekomentuoti.
3. Pristatymams baigusis, grupiø, formulavusiø korupcijos disfunkcijas, lapus dëstytojas
perduoda grupëms, kurios pristatë korupcijos funkcijas, ir atvirkðèiai. Kita uþduotis 
formuluoti kontrargumentus ir suraðyti jau esanèiø teiginiø apaèioje. Darbo trukmë 
15 min.
4. Paeiliui pristatomi kontrargumentai, ðákart jau reaguojant ir diskutuojant visiems uþsiëmimo dalyviams. Ðiame darbo etape pageidautina iðryðkinti ir modeliuoti korupcijos
padarinius, netiesioginá, ne visuomet akivaizdþiai matomà jos poveiká. Pavyzdþiui, gali bûti pateiktas argumentas (funkcija), kad korupcija padeda greièiau sutvarkyti asmeninius verslo reikalus, taèiau tuo atveju tikslinga aptarti netiesioginá tokio elgesio
poveiká arba tolesnius padarinius, pavyzdþiui, keliant klausimà, kaip dël to padidëja
verslo kaðtai, ir pan. Diskusijos rezultatyvumas labai priklauso nuo dëstytojo iðankstinio pasirengimo, nes daugumà galimø argumentø uþ ir prieð korupcijà galima numatyti ið anksto.
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KORUPCIJA KAIP TEISËS OBJEKTAS
VERSLO (KOMERCINËS) TEISËS KURSO MODULIS
Dalyko paskirtis, apimtis, ryðys su kitais dalykais
Dalykas susideda ið teisës pagrindø ir komercinës teisës. Jis skiriamas verslo vadybos,
turizmo ir vieðbuèiø aptarnavimo specialybiø studentams. Ðio dalyko studentai mokosi
du semestrus (4-ame antro kurso semestre  teisës pagrindø, o 5-ame treèio kurso semestre  komercinës teisës). Apimtis  4 kreditai, per abu semestrus 160 val. (56 val.
paskaitø, 56 val. pratybø, 74 val. savarankiðkø studijø). Ðiame dalyke 60 val. skirta antikorupciniam ugdymui. Paskaitose teorinë medþiaga derinama su praktine veikla. Dalykas
lavina bendruosius studentø gebëjimus, todël siejasi su kitais dalykais  verslininkystës
ávadu, vadyba, karjeros valdymu, finansais, tarptautine rinkodara, darbø sauga.

Dalyko tikslai ir uþdaviniai
Suteikti studentams teisës teorijos, Lietuvos Respublikos konstitucinës, darbo, civilinës,
administracinës, baudþiamosios ir komercinës teisës þiniø. Lavinti studentø loginá màstymà, formuoti norminiø teisës aktø supratimà, supaþindinti su Lietuvos antikorupcine
politika, ugdyti pilietinæ brandà ir sàmoningumà.

Dalyko dëstymo metodai
Vadovaujamasi þadinimo, prasmës suvokimo ir apmàstymo schema. Teorinës paskaitos
derinamos su studentø praktine veikla siekiant apmàstyti teorines þinias, vyksta diskusijos, skatinanèios atsakyti á klausimus, analizuoti ir spræsti problemas.

Vertinimas
Praktiniai darbai  10 proc.
Savarankiðki darbai  20 proc.
Kontroliniai darbai  20 proc.
Egzaminas  50 proc.

16 paskaitos.

TEISËS TEORIJA (6 AKAD. VAL.)
1 tema Teisës ðaltiniai ir jø rûðys. Norminiai teisës aktai (2 akad. val.)
Paskaitos tikslai ir uþdaviniai

1. Supaþindinti su teisës ðaltiniais.
2. Suvokti norminiø teisës aktø reikðmæ, gebëti juos rasti ir analizuoti.
3. Lavinti studentø loginá màstymà.
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Metodai

Paskaita, darbas su ðaltiniais, analizë, diskusija.

Þadinimas

Pamokos pradþioje studentams pateikiamas klausimas, kà jie þino apie teisës ðaltinius ir
jø skirtumus, vyksta diskusija ðiuo klausimu.

Prasmës suvokimas

Paskaita pagal ðá planà:
1. Pagrindiniai teisës ðaltiniai teisës istorijoje (teisës paprotys, teisinis precedentas,
norminës sutartys, norminis teisës aktas).
2. Norminiai teisës aktai.
2.1. Ástatymai. Konstituciniai ir paprastieji ástatymai.
Ástatymø priëmimas (ástatymø leidybos iniciatyvos teisë; ástatymo projekto svarstymas; ástatymo priëmimas ir paskelbimas).
2.2. Poástatyminiai teisës aktai.
Bendrieji poástatyminiai aktai.
Vietiniai poástatyminiai teisës aktai.
Þinybiniai poástatyminiai teisës aktai.
Vidaus organizaciniai poástatyminiai aktai.

Apmàstymas

Ar galima teisës principus priskirti teisës ðaltiniams?
Kuo skiriasi senosios ir naujosios redakcijos teisës aktai?

Studentai atsako á ðiuos klausimus:

1. Kokie þinomi teisës ðaltiniai teisës istorijoje?
2. Kuo norminis teisës aktas skiriasi nuo norminës sutarties?
3. Kuo ástatymas skiriasi nuo poástatyminio akto?
4. Kokios yra ástatymo priëmimo pakopos?
5. Kaip skirstomi poástatyminiai teisës aktai pagal taikymo sritá ir priëmimo subjektus?

Namø darbai

1. Perskaitykite ið P. Èioèio mokomosios knygos Teisës pagrindai temas Teisës realizavimas ir Teisëtumas ir teisëtvarka.
2. Suraskite nurodytàjá teisës aktà  Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos ástatymà
(Þin., 2003, Nr. 38-1728). Paieðka svetainëje www.lrs.lt. Lietuvos Respublikos teisës
aktø paieðka (nurodyti leidinio pavadinimà, leidimo metus, teisës akto numerá).

2 tema Korupcija ir ástatymai (4 val.)
Savarankiðko darbo tikslai ir uþdaviniai

1. Supaþindinti su teisës realizavimo formomis.
2. Supaþindinti su teisës ðaltiniais, reglamentuojanèiais korupcijos prevencijos priemones.
3. Iðsiaiðkinti korupcijos sàvokà.
4. Ugdyti studentø kritiná màstymà.
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Metodai

Pokalbis, diskusija, lyginamoji analizë, savarankiðkas darbas.

Þadinimas

Ar galite vienu þodþiu pasakyti, apie kà kalbama ðioje citatoje: ...tyèiniai asmens veiksmai, kuriais tiesiogiai arba netiesiogiai þadamas, siûlomas, duodamas, praðomas ar priimamas neteisëtas atlygis siekiant asmeninës naudos sau ar kitiems asmenims uþ tam
tikrø funkcijø atlikimà arba neatlikimà (Raudonienë A., Modernëjanti klasikinio korupcijos apibrëþimo Lietuvoje kaita, in Jurisprudencija. Mokslo darbai, t. 32. Vilnius, 2002).

Prasmës suvokimas

Diskusija Kà esate girdëjæ apie korupcijà?
Studentai supaþindinami su teisës ðaltiniais, kurie reglamentuoja korupcijos prevencijos
priemones. Tai yra Lietuvos Respublikos baudþiamasis kodeksas ir Lietuvos Respublikos
korupcijos prevencijos ástatymas.
Skiriama uþduotis palyginti korupcijos sàvokas.
Korupcija (apibrëþimas, kurá pateikia Lietuvos Respublikos specialiøjø tyrimø tarnybos ástatymas)  tai asmens paþadëjimas, siûlymas ar davimas bet kokio neteisëto atlygio valstybës politikui, pareigûnui ar tarnautojui, taip pat valstybës politiko, pareigûno ar tarnautojo tiesioginis ar netiesioginis praðymas arba priëmimas
bet kokio neteisëto atlygio sau ar kitam asmeniui arba priëmimas pasiûlymo ar
paþado dël tokio atlygio uþ tam tikrø funkcijø vykdymà ar nevykdymà, taip pat
asmens paþadëjimas, siûlymas ar davimas bet kokio neteisëto atlygio bet kuriam
asmeniui, kuris teigia galás daryti átakà valstybës politiko, pareigûno ar tarnautojo
sprendimams, taip pat asmens, kuris teigia galás daryti átakà valstybës politiko,
pareigûno ar tarnautojo sprendimams, tiesioginis ar netiesioginis praðymas arba
priëmimas bet kokio neteisëto pasiûlymo ar paþado dël tokio atlygio, taip pat
bendrininkavimas darant ðioje dalyje nurodytas veikas.
Pokalbis apie teisëtumo principus: ástatymo virðenybë; teisëtumo vientisumas; teisëtumo
visuotinumas; teisinës atsakomybës neiðvengiamumas; teisëtumo ir tikslingumo derinimas; asmens teisiø ir laisviø garantavimas.

Diskusija ðiais klausimais:

Kam ástatymuose ir poástatyminiuose teisës aktuose átvirtintos teisës normos?
 Kad bûtø ágyvendinami jø reikalavimai.
 Kad þinotume, jog tokios teisës normos yra.
Kodël bûtina laikytis teisës normø?
 Kad nepaþeistume teisës normø nustatytø reikalavimø.
 Kad susilaikytume nuo draudþiamø veikø.
Ar teisës vykdymas privalomas?
 Ar galima nemokëti mokesèiø?
 Ar galima neblaiviems vairuoti automobilá?
Naudojimasis teise  tai:
 teisë pasinaudoti norminio akto teikiamomis galiomis;
 teisë pasirinkti galimybæ sudaryti sandorius.
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Kas yra teisës taikymas:
 kompetentingø valstybës institucijø ágyvendinami teisës normø nustatyti reikalavimai;
 asmenø veiksmai siekiant apginti savo paþeistas teises.
Ar valstybës ágaliotosios institucijos yra teisës taikymo subjektai?
 Tik kompetentingos valstybës institucijos.
 Pilieèiø teisës yra ribotos.
Kas ir kokiu pagrindu gali taikyti prievartà?
 Teismai, prokuratûra, policija, arbitraþai, ávairios valdymo institucijos, turinèios
specialius ágaliojimus.
 Pilieèiai tokiø ágaliojimø neturi.
 Ar pilieèiai turi teisæ dalyvauti taikant teisæ, o jeigu turi, tai kaip?
 Negalima teigti, kad apskritai pilieèiai neturi teisës taikyti teisæ.
 Pilieèiø teisë taikyti ástatymus yra apribota (teisminiame bylos nagrinëjime) kaip
liudytojø, baudþiamoji atsakomybë uþ nusikaltimø slëpimà ir t. t.
Ar gali pilieèiai uþkirsti kelià teisës paþeidimams, o jeigu gali, tai kaip?
 Taip, gali kità asmená áspëti ar sulaikyti darant teisës paþeidimà.
 Apie teisës paþeidimà praneðdami atitinkamiems pareigûnams.
Kokià reikðmæ ágyvendinant teisës normas turi teisëtumas?
 Jis suprantamas kaip praktinis teisës normø reikalavimø ágyvendinimas.
 Jis suprantamas kaip bendrasis teisës principas, reiðkiantis reikalavimà visiems
teisës subjektams tiksliai ir nenukrypstamai ágyvendinti teisës normas.
Kokiuose dokumentuose galima rasti ðias sàvokas: kyðininkavimas, korupcija, biurokratizmas, piktnaudþiavimas tarnyba, papirkimas?
 Lietuvos Respublikos baudþiamajame kodekse.
 Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos ástatyme.
 Lietuvos Respublikos valstybës tarnybos ástatyme.
 Lietuvos Respublikos operatyvinës veiklos ástatyme.
 Kokie pagrindiniai teisëtumo reikalavimai?
 Kad jo laikytøsi ne tik eiliniai pilieèiai ir organizacijos, bet ypaè valstybës institucijos ir pareigûnai.
 Kad bûtø ágyvendinami teisëtumo principai: vienodas teisëtumas, teisëtumo
visuotinumas, ástatymo virðenybë, teisinës atsakomybës neiðvengiamumas.

Apmàstymas

Ar mûsø ðalyje klesti korupcija?
Ar mes, savo ðalies pilieèiai, galime kovoti su korupcija, o jeigu galime, tai kaip?

Iðvados

Korupcija  piktnaudþiavimas valstybine valdþia siekiant asmeninës naudos.
Naudojimasis teise  aktyvûs veiksmai, kuriais ágyvendinami teisiniai ágalinimai.
Teisës realizavimas  tai teisës normø, nustatytø reikalavimø ir galimybiø ágyvendinimas
praktinëje teisës subjektø (valstybiniø institucijø, nevalstybiniø organizacijø, pareigûnø,
pilieèiø) veikloje. Tik taip pasiekiami teisës normø tikslai, uþtikrinamas teisinio reguliavimo veiksmingumas.
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Teisës laikymasis  susilaikymas nuo veiksmø, kuriuos draudþia teisës normos.
Teisës taikymas  ypatinga teisës realizavimo forma, kai kompetentingos valstybës institucijos ágyvendina teisës normø nustatytus reikalavimus, priimdamos individualius teisës
normø taikymo aktus teisës normoms realizuoti.
Teisës vykdymas  veiksmai, kuriuos atlikti reikalauja teisës normos. Svarbu, kad teisëtumo principo laikytøsi ne tik eiliniai pilieèiai ir organizacijos, bet ypaè valstybës institucijos
ir pareigûnai. Su ðiuo principu nesuderinami tokie valstybës pareigûnø veiksmai kaip
kyðininkavimas, papirkimas, piktnaudþiavimas tarnybine padëtimi ir kiti, nes jie labai menkina valstybës institucijø autoritetà.

734 paskaitos.

KONSTITUCINË TEISË (28 AKAD. VAL.)
1 tema Pagrindinës þmogaus teisës, laisvës ir pareigos (2 akad. val.)
Paskaitos tikslai ir uþdaviniai

1. Þinoti konstitucinës teisës normas ir gebëti jas analizuoti.
2. Þinoti konstitucines þmogaus teises, laisves ir pareigas.
3. Ugdyti studentø pilietinæ brandà ir sàmoningumà.

Metodai

Diskusija, darbas grupëmis.

Þadinimas

Diskusija Kà þinote apie þmogaus teises, laisves ir pareigas?
Kuriant atvirà, darnià pilietinæ visuomenæ ir teisinæ valstybæ, teisë tampa vis reikðmingesne socialine vertybe, þmogaus laisvës matu. Kita vertus, þmogaus laisvës
lygis priklauso nuo to, kiek jis yra susipaþinæs su valstybës Konstitucija, ástatymais
bei kitais teisës aktais ir suvokæs bûtinybæ jø laikytis (Prapiestis J., Namø advokatas. Vilnius, 2002).

Prasmës suvokimas

Darbas grupëmis. Skaitymas ir pasirengimas diskusijai ðiomis temomis:
1. Þmogaus teisës Lietuvos Respublikos Konstitucijoje.
2. Asmens teisës ir laisvës.
3. Politinës teisës ir laisvës.
4. Socialinës-ekonominës teisës.
5. Asmens pareigos.

Svarbu þinoti

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 28 str. formuluojamas bendrasis principas, kad, ágyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvëmis, þmogus privalo laikytis Konstitucijos ir ástatymø, nevarþyti kitø þmoniø teisiø ir laisviø. Konstitucinis Teismas 2002 m.
geguþës 8 d. nutarime paþymëjo, kad ðiuo Konstitucijos straipsniu yra nustatytas vienas
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esminiø principø, kuris reiðkia, kad þmogaus teisëtas elgesys nëra neribotas ir absoliuèiai
laisvas. Þmogus, bûdamas socialinë bûtybë, gyvena visuomenëje tarp á save panaðiø ir
lygiø savo orumu ir teisëmis þmoniø. Kiekvienas þmogus turi pareigas visuomenei, kurioje tik ir gali laisvai ir visiðkai vystytis asmenybë, pagrindinë ið tø pareigø  nevarþyti kitø
þmoniø teisiø ir laisviø (Birmontienë T., Jaraðiûnas E., Kûris E. ir kt., Lietuvos konstitucinë
teisë. Vilnius, 2002, p. 343).

Apmàstymas

Ar paþeidþiamos mûsø teisës ir laisvës?

Namø darbai

1. Perskaitykite Jungtiniø Tautø Organizacijos Vaiko teisiø konvencijà (Þin., 1995, Nr.
60-1501).
2. Perskaitykite Lietuvos Respublikos vaiko teisiø apsaugos pagrindø ástatymà (Þin.,
1996, Nr. 33-807).

2 tema Teisinës þmogaus teisiø ir laisviø gynimo garantijos (2 akad. val.)
Paskaitos tikslai ir uþdaviniai

1. Þinoti konstitucinës teisës normas ir gebëti jas analizuoti.
2. Þinoti, á kokias kompetentingas valstybës institucijas galima kreiptis norint apginti
savo paþeistas teises.
3. Skatinti studentus analizuoti, ar paþeidþiamos jø teisës ir ar jie atlieka savo pareigas.

Metodai

Diskusija, analizë, darbas grupëmis.

Þadinimas

Diskusija ðiomis temomis:
1. Kokius þinote vaikø teisiø paþeidimo Lietuvoje atvejus?
2. Ar paþeidinëjamos Lietuvoje þmogaus teisës?

Prasmës suvokimas

Aptariamos Lietuvos Respublikos vaiko teisiø apsaugos pagrindø ástatyme iðvardytos pagrindinës vaiko teisës ir laisvës: ( ) teisë gyventi ir augti, teisë bûti sveikam, teisë á individualybæ ir jos iðsaugojimà, teisë á asmeniná gyvenimà, asmens nelieèiamybæ ir laisvæ, teisë á
tinkamas gyvenimo sàlygas, vaiko turtinës teisës, teisë á gyvenamàjá bûstà, socialinës teisës
(teisë á mokslà, autoriø teisës ir kt.), teisë á valstybës paramà ir iðlaikymà, teisë á poilsá ir
laisvalaiká, vaikø, priklausanèiø tautinëms bendrijoms, teisës, vaiko pabëgëlio teisës, vaiko
teisë dalyvauti vaikø apsaugos teisës programose (Þin., 1996, Nr. 33-807).
Darbas grupëmis. Studentai suskirstomi á dvi grupes.
1 grupë skaito Lietuvos Respublikos Konstitucijà ir pasiþymi atitinkamus þmogaus teisiø
garantijø straipsnius:
 Kiekvienas gali ginti savo teises remdamasis Konstitucija (6 str.).
 Valdþios ástaigos tarnauja þmonëms (5 str.).
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 Asmuo, kurio konstitucinës teisës ir laisvës paþeidþiamos, turi teisæ kreiptis á teismà, ástatymas numato asmeniui padarytos materialinës ir moralinës þalos atlyginimà (30 str.).
 Asmuo turi teisæ á gynybà (31 str.).
 Pilieèiø skundus dël valstybës ir savivaldybiø pareigûnø piktnaudþiavimo ir biurokratizmo tiria Seimo kontrolieriai (73 str.).
2 grupë skaito Lietuvos Respublikos peticijø ástatymà (1999 m.) ir Lietuvos Respublikos
þalos, atsiradusios dël valdþios institucijø neteisëtø veiksmø, atlyginimo ástatymà (2002 m.).

Svarbu þinoti

2002 m. priimtas Lietuvos Respublikos valstybës garantuojamos teisinës pagalbos ástatymas. Asmuo, stokojantis pakankamai lëðø, kad gautø tinkamà teisinæ pagalbà civilinëse
ir baudþiamosiose bylose ir galëtø kreiptis á teismà dël savo paþeistø teisiø, turi teisæ
pasinaudoti ðiuo ástatymu.

Apmàstymas

Ar galëèiau pats apginti savo paþeistas teises, o jeigu taip, tai kaip turëèiau tai daryti?

Namø darbai

Laisvasis skaitymas:
1. Lietuvos Respublikos Konstitucija, Þin., 1992, Nr. 33-1014.
2. Europos þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos konvencija.

3 tema Valstybës valdþios sistema (2 akad. val.)
Paskaitos tikslai ir uþdaviniai

1. Þinoti valstybës valdþios sistemà.
2. Susipaþinti su konstituciniu Lietuvos Respublikos Seimo statusu, Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Vyriausybës ir Lietuvos Respublikos teismø
kompetencija.
3. Ugdyti studentø pilietinæ brandà.

Metodai

Paskaita, diskusija.

Þadinimas

Minèiø lietus tema Ar gali Lietuvos Respublikos Prezidentas, bûdamas valstybës vadovas, daug kà ðalyje pakeisti?

Prasmës suvokimas

Paskaita pagal ðá planà:
1. Valdþiø padalijimo principas (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 str.).
2. Seimas.
2.1. Konstitucinis Lietuvos Respublikos Seimo statusas (55, 64, 67 str.).
2.2. Lietuvos Respublikos Seimo struktûra.
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3. Lietuvos Respublikos Prezidentas.
3.1. Lietuvos Respublikos Prezidentas  valstybës vadovas (77 str.).
3.2. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai ir ágaliojimø laikas.
3.3. Lietuvos Respublikos Prezidento kompetencija ir ágaliojimø rûðys.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybë.
4.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybës sudëtis ir formavimo tvarka.
4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybës kompetencija.
4.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybës ágaliojimø gràþinimas ir atsistatydinimas.
5. Teismai. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas.

Apmàstymas

Kai kurios partijos siûlo keisti ðalies Konstitucijà ir suteikti daugiau galiø Prezidentui. Kaip
jûs manote, ar reikia Prezidentui suteikti daugiau galiø? Jeigu taip, tai kokiø?
Ar Lietuvai tinka valdþiø padalijimo principas?

Iðvados

Valstybës institucijø organizavimas ir veikla remiasi tam tikrais principais  tai svarbiausios valstybës aparato kûrimo idëjos ir nuostatos. Ðie principai  vieðumo ir atvirumo,
atstovavimo gyventojø interesams, profesionalumo ir kompetencijos, teisëtumo, valdþiø padalijimo  atskleidþia socialiná valstybës institucijø turiná, pagrindinius tikslus ir
uþdavinius.

Namø darbai

Suraskite ir perskaitykite Lietuvos Respublikos teismø ástatymà (Þin., 2002, Nr. 17-649).

4 tema Teismø sistema Lietuvoje. Teisësaugos institucijos (2 akad. val.)
Paskaitos tikslai ir uþdaviniai

1. Þinoti teismø sistemà ir jø kompetencijà.
2. Þinoti teisësaugos institucijas ir jø kompetencijà.
3. Ugdyti studentø gebëjimà analizuoti.

Metodai

Diskusija, darbas grupëmis.

Þadinimas

Perskaitykite uþduotá ir atsakykite á klausimà:
Du studentai rytà skubëjo savo automobiliu á paskaitas. Juos sustabdë keliø policininkas ir apkaltino per greitai vaþiavus, nors studentai greièio nebuvo virðijæ.
Kadangi vaikinams bûtinai reikëjo dalyvauti paskaitoje, jie davë policininkui 20 Lt
ir pasipiktinæ nuskubëjo á savo mokyklà. Kam studentai gali apskøsti neteisëtus
pareigûno veiksmus?

Prasmës suvokimas
Darbas grupëmis.
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1 grupë skaito Lietuvos Respublikos Konstitucijà ir pasirengia aptarti, kà naujo suþinojo
apie Lietuvos teismø sistemà ir kompetencijà.
 Apylinkës teismai.
 Apygardos teismai.
 Lietuvos Respublikos apeliacinis teismas.
 Lietuvos Respublikos Aukðèiausiasis Teismas.
 Administraciniai teismai.
2 grupë skaito atitinkamus ástatymus ir pasirengia aptarti ðiuos klausimus:
1. Lietuvos Respublikos prokuratûra ir jos pagrindinës funkcijos.
2. Lietuvos Respublikos policija.

Iðvados

Teismø sistema sudaro galimybæ ágyvendinti konstitucinæ Lietuvos Respublikos pilieèiø
teisæ á teisminæ gynybà nuo kësinimosi á Konstitucijoje, ástatymuose, sutartyse átvirtintas
jø teises ir laisves. Pagal Konstitucijà asmuo turi teisæ, kad jo bylà teisingai iðnagrinëtø
nepriklausomas ir neðaliðkas teismas. Teismas visa savo veikla turi uþtikrinti, kad bylos
bûtø iðnagrinëtos paisant lygybës, vieðumo ir per kuo trumpesná laikà.

Apmàstymas

Darbø pristatymas.

Praktiniai darbai

Studentai raðo 57 puslapiø referatus nurodytomis temomis ir pasirengia juos pristatyti.

5 tema Socialinës-ekonominës teisës (2 akad. val.)
Praktinio darbo tikslai

1. Þinoti teisës aktus, reglamentuojanèius socialinæ apsaugà.
2. Gebëti dirbti su ávairiais ðaltiniais.
3. Gebëti auditorijoje pristatyti savo darbà.

Metodai

Savarankiðkas darbas su ðaltiniais, diskusijos.

Eiga

Studentai raðo referatà nagrinëjama tema ir pasirengia já pristatyti. Galimas darbo
planas:
1. Teisës á darbà nuostatos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Tarptautinës darbo
organizacijos konvencijose.
2. Teisë á socialinæ apsaugà.
2.1. Socialinë apsauga ir Europos socialinë chartija.
2.2. Teisës aktai, reglamentuojantys socialinæ apsaugà.
3. Kultûrinës teisës.
3.1. Teisë á mokslà.
3.2. Asmenø, priklausanèiø tautinëms bendrijoms, teisiø apsauga.
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Diskusija Ar ið tiesø laikomasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos principo, kuris valstybinëse
aukðtosiose mokyklose gerai besimokantiems pilieèiams laiduoja nemokamà mokslà?
Darbø pristatymas pagal dëstytojo pateiktus klausimus.

Iðvados

Socialinë apsauga  tai valstybës nustatytø socialiniø-ekonominiø priemoniø suteikiant gyventojams piniginæ paramà, lengvatas, socialines paslaugas ið specializuotø visuomeniniø
fondø visuma atsiradus ástatymo svarbiomis pripaþintoms socialinës rizikos aplinkybëms.
Teisæ á darbà ávairiais aspektais reglamentuoja Tarptautinës darbo organizacijos konvencijos. Pataisytoje Europos socialinëje chartijoje formuluojamas vienas pagrindiniø principø  kiekvienas þmogus turi turëti galimybæ uþsidirbti pragyvenimui darbu, kurá pats
laisvai pasirenka.
Socialinë parama suprantama kaip priemoniø, apimanèiø socialines paslaugas ir piniginæ paramà, kompleksas. Pagrindinis socialiniø paslaugø tikslas  patenkinti gyvybinius
asmens poreikius ir sudaryti þmogaus orumo vertas gyvenimo sàlygas, kai pats jis to
padaryti nepajëgia. (Ið verslo vadybos specialybës studentø referato)

Literatûra
1.
2.
3.
4.

Birmontienë T., Jaraðiûnas E., Kûris E. ir kt., Lietuvos konstitucinë teisë. Vilnius, 2002.
Èioèys P., Teisës pagrindai. Vilnius, 2002.
Lietuvos Respublikos aukðtojo mokslo ástatymas (2002 m.).
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Þin., 1992, Nr. 33-1014.

6 tema Politinës teisës ir laisvës (2 akad. val.)
Praktinio darbo tikslai

1. Gebëti rasti atitinkamus teisës ðaltinius.
2. Þinoti teisës aktus, reglamentuojanèius politines teises ir laisves.
3. Ugdyti pilietiðkumà.

Metodai

Savarankiðkas darbas, diskusija.

Eiga

Studentai pagal pateiktà planà raðo referatà ir pasirengia já pristatyti.
1. Teisë dalyvauti valdant savo ðalá.
2. Teisë kritikuoti valstybës ástaigø ir pareigûnø darbà, apskøsti jø sprendimus.
3. Teisë rinktis á taikius susirinkimus.
4. Teisë laisvai burtis á bendrijas, politines partijas ar asociacijas.
Diskusija Ar turime teisæ dalyvauti valdant savo ðalá?
Darbo pristatymas pagal dëstytojo pateiktus klausimus.

Iðvados

Prie politiniø teisiø galima priskirti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje deklaruojamà teisæ tiesiogiai ar per demokratiðkai iðrinktus atstovus dalyvauti valdant savo ðalá. Ji apima
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rinkimø teisæ, teisæ inicijuoti referendumà, pilieèiø ástatymø iniciatyvos teisæ, peticijø teisæ, teisæ kritikuoti valstybës ástaigø ar pareigûnø darbà ir juos apskøsti. Prie politiniø
teisiø priskiriama ir teisë vienytis á politines partijas bei teisë lygiomis teisëmis dirbti valstybës tarnyboje (þr. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 33 str. 1 d.).
Remiantis Administraciniø bylø teisenos ástatymu (2000 m.), pilieèiø skundai (praðymai) dël valstybës institucijø ir vietos savivaldybiø ástaigø (tarnybø) pareigûnø priimtø
aktø ir veiksmø (t. y. pareigø nevykdymo) gali bûti nagrinëjami administraciniuose teismuose arba savivaldybës, apskrities ar Vyriausiojoje administraciniø ginèø komisijoje. Uþ
kritikà persekioti draudþiama. (Ið verslo vadybos specialybës studentës referato)

Literatûra
1.
2.
3.
4.
5.

Èioèys P., Teisës pagrindai. Vilnius, 2002.
Lietuvos Respublikos administraciniø bylø teisenos ástatymas, Þin., 2000.
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Þin., 1992, Nr. 33-1014.
Lietuvos Respublikos peticijø ástatymas, Þin., 1999.
Lietuvos Respublikos susirinkimø ástatymas, Þin., 1993.

7 tema Konstitucinis valstybës kontrolës statusas. Seimo kontrolieriai
(4 akad. val.)
Praktinio darbo tikslai

1. Gebëti rasti atitinkamus teisës ðaltinius.
2. Þinoti Seimo kontrolieriø ir valstybës kontrolës ágaliojimus.
3. Ugdyti kritiná màstymà.

Metodai

Savarankiðkas darbas, diskusija.

Eiga

Studentai raðo referatà Konstitucinis valstybës kontrolës statusas. Seimo kontrolieriai.
Diskusija pradedama klausimu, ar Seimo kontrolieriø darbas naudingas ir reikalingas ðalies pilieèiams.
Darbo pristatymas pagal ðiuos klausimus:
1. Valstybës kontrolës sistema ir jos átvirtinimas.
2. Pagrindiniai valstybës kontrolës tikslai.
3. Seimo kontrolieriø ágaliojimai.

Iðvados

Lietuvos Respublikos valstybës kontrolës ástatyme nustatyta, kad Lietuvos Respublikos
valstybës kontrolë yra Lietuvos Respublikos Seimui atskaitinga aukðèiausioji ekonominës
finansinës kontrolës valstybës institucija, kuri priþiûri, ar teisëtai valdomas ir naudojamas
valstybës turtas ir kaip vykdomas valstybës biudþetas. Valstybës kontrolë yra juridinis
asmuo, turintis atsiskaitomàjà sàskaità Lietuvos banke ir antspaudà su Lietuvos valstybës
herbu bei pavadinimu Lietuvos Respublika. Valstybës kontrolë (2 str.).
Valstybës kontrolë savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, ásta-
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tymais, tarptautinëmis Lietuvos Respublikos sutartimis ir susitarimais, kitais teisës aktais (3 str.).
Konstitucija átvirtino ir Seimo kontrolieriø  ombudsmenø  institucijà, kurios pagrindinis tikslas  tirti pilieèiø skundus dël valstybës ir savivaldybiø pareigûnø piktnaudþiavimo ir biurokratizmo. Seimo kontrolieriø kompetencijai nepriskiriama tirti Respublikos
Prezidento, Seimo nariø, Konstitucinio Teismo ir kitø teismø veiklos, Ministro Pirmininko,
valstybës kontrolieriaus ir Vyriausybës bei vietos savivaldybiø tarybø veiklos, taip pat
prokurorø, tardytojø, kvotëjø procesiniø veiksmø sprendimø teisëtumo ir pagrástumo.
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriø ástatyme nustatyta:
1. Kiekvienas pilietis turi teisæ pateikti Seimo kontrolieriui skundà dël valstybës ar
savivaldybës institucijos, priskirtos kontrolieriaus kompetencijai, pareigûno piktnaudþiavimo ar biurokratizmo.
2. Seimo kontrolierius taip pat tiria Seimo nariø perduotus Lietuvos Respublikos pilieèiø skundus, kurie atitinka ðio ástatymo reikalavimus, taip pat gali tirti uþsienio
valstybiø pilieèiø ir asmenø be pilietybës skundus (15 str.).
Ið Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriø ástatymo iðryðkëja, kad paprastas pilietis gali
apskøsti savo pareigomis piktnaudþiaujantá valstybës pareigûnà ir, padedamas ðios institucijos darbuotojø, apginti savo interesus. (Ið verslo vadybos specialybës studentø referato)

Literatûra
1.
2.
3.
4.
5.

Birmontienë T., Jaraðiûnas E., Kûris E. ir kt., Lietuvos konstitucinë teisë. Vilnius, 2002.
Èioèys P., Teisës pagrindai. Vilnius, 2002.
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Þin., 1992, Nr. 33-1014.
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriø ástatymas.
Lietuvos Respublikos valstybës kontrolës ástatymas.

8 tema Vietos savivalda ir valdymas (2 akad. val.)
Praktinio darbo tikslai

1. Gebëti rasti ir analizuoti atitinkamus teisës aktus.
2. Þinoti vietos savivaldos institucijas ir jø kompetencijà.

Metodai

Savarankiðkas darbas, diskusija.

Eiga

Studentai raðo referatà dëstytojo pasiûlytais klausimais ir pasirengia já pristatyti.
1. Vietos savivaldos samprata ir teisinis reguliavimas.
2. Savivaldos principai.
3. Savivaldos institucijos ir jø kompetencija.
4. Ekonominis savivaldybiø pagrindas.
5. Teisinës savivaldybiø veiklos garantijos.
Pradþioje studentø klausiama, ar jie arba jø artimieji yra kada nors kokiu nors klausimu
kreipæsi á savivaldos institucijas ir ar teko jiems nusivilti savivaldos darbuotojø darbu.
Darbo pristatymas pagal dëstytojo pateiktus klausimus.
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Iðvados

Savivaldos institucijø organizavimas ir veikla yra kiekvienos demokratinës santvarkos pagrindas. Teisinis savivaldos pagrindas yra valstybës ástatymai, savivaldybiø veiklos reglamentai ir kiti teisës aktai. Pagrindinius vietos savivaldos santykiø principus reguliuoja ir
Europos vietos savivaldos chartija. Pilieèiø teisë dalyvauti tvarkant vieðuosius reikalus
laikoma vienu ið demokratijos principø. Todël Europos vietos savivaldos chartija numato,
kad vietos savivaldos principà turi pripaþinti ðaliø vidaus ástatymai, o kur bûtina,  ir
konstitucija.

Literatûra
1.
2.
3.
4.

Birmontienë T., Jaraðiûnas E., Kûris E. ir kt., Lietuvos konstitucinë teisë. Vilnius, 2002.
Èioèys P., Teisës pagrindai. Vilnius, 2002.
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Þin., 1992, Nr. 33-1014.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ástatymas, Þin., 2000, Nr. 91-2832.

9 tema Teisës, pareigos ir jø gynimo bûdai (6 akad. val.)
Paskaitos tikslai ir uþdaviniai

1. Þinoti konstitucinës teisës normas ir gebëti jas analizuoti.
2. Þinoti, á kokias kompetentingas valstybës institucijas kreiptis siekiant apginti savo
paþeistas teises.
3. Skatinti studentus analizuoti, ar paþeidþiamos jø teisës ir ar jie atlieka savo pareigas.
4. Ugdyti studentø pilietinæ brandà ir sàmoningumà.

Metodai

Darbas grupëmis, diskusija.

Þadinimas

Minèiø lietus tema Ar buvo kada nors paþeistos jûsø konstitucinës teisës? Jeigu taip, tai
kokios?

Prasmës suvokimas

Studentai raðo referatus nurodytomis temomis ir pasirengia juos pristatyti:
1. Socialinës-ekonominës teisës.
2. Politinës teisës ir laisvës.
3. Konstitucinis Valstybës kontrolës statusas. Seimo kontrolieriai.
4. Vietos savivalda ir valdymas.

Apmàstymas

Ar galësiu ateityje apginti savo paþeistas teises?

Vertinimas

Vertinamas individualus namø darbas, bendrieji studentø gebëjimai, kûrybiðkumas ir akademinis aktyvumas seminare.
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10 tema Konstitucinë teisë (2 akad. val.)
Paskaitos tikslai ir uþdaviniai

1. Þinoti Lietuvos Respublikos Konstitucijà.
2. Gebëti analizuoti ir vertinti.
3. Ugdyti kritiná màstymà.

Metodai

Darbas grupëmis, diskusija, analizë.

Þadinimas

Minèiø lietus Ar Konstitucijos nuostatos privalomos visiems?

Prasmës suvokimas

Diskusija ðiais klausimais:
1. Pagrindinës þmogaus teisës, laisvës ir pareigos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje.
2. Teisinës þmogaus teisiø ir laisviø gynimo garantijos.
3. Pagrindinës Europos þmogaus teisiø konvencijos nuostatos.
4. Valdþiø padalijimo principas.
5. Teismø sistema Lietuvoje.
6. Teisësaugos institucijos.

Apmàstymas

Darbas grupëmis:
1. Ar norëtumëte, kad Konstitucija bûtø pakeista arba papildyta?
2. Kaip privalau elgtis: kaip pilietis ar kaip laisvas þmogus?
3. Ar aktyvi pilietinë visuomenë gali kà nors pakeisti?

Vertinimas

Vertinamas gebëjimas atsakyti á klausimus, diskutuoti.

3544 paskaitos.

ADMINISTRACINË TEISË (10 AKAD. VAL.)
1 tema Administracinë teisë (2 akad. val.)
Paskaitos tikslai ir uþdaviniai

1. Þinoti administracinës teisës sàvokà ir ðaltinius.
2. Þinoti vieðojo valdymo sampratà ir vieðojo valdymo institucijø sistemà.
3. Iðmokti skirti administracinës teisës ir kitø teisës ðakø reguliuojamus teisinius santykius.
4. Ugdyti problemø sprendimo ágûdþius.

Metodai

Paskaita, lyginamoji analizë, savarankiðkas darbas.
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Þadinimas

Minèiø lietus tema Kodël daugelis studentø nori studijuoti universitetuose vieðàjá administravimà? Koká darbà jie galës dirbti ágijæ ðià specialybæ? Kuo skiriasi vieðasis valdymas
nuo vieðojo administravimo?

Prasmës suvokimas

Paskaita pagal ðá planà:
1. Administracinës teisës sàvoka.
2. Vieðojo valdymo samprata.
3. Vieðojo administravimo institucijø sistema.
4. Valstybës tarnyba.
Skiriama uþduotis perskaityti Lietuvos Respublikos valstybës tarnybos ástatymà ir susipaþinti su valstybës tarnybos, valstybës tarnautojo sàvokomis. Studentai turi þinoti, kaip
skirstomos valstybës tarnautojø pareigybës.

Apmàstymas

Uþduotys studentams:
1. Administracinës teisës atribojimas nuo kitø teisës ðakø.
2. Ar vieðajame valdyme klesti korupcija?
Studentai visiems suprantamai pateikia ir uþraðo paskaitos iðvadas.

Svarbu þinoti

Administracinë teisë yra teisës ðaka, kurios normos reguliuoja visuomeninius santykius,
atsirandanèius vieðajame valdyme.
Vieðasis valdymas  tam tikrø valdymo institucijø veikla, apimanti visas svarbiausias
visuomeninio gyvenimo sritis, vadovavimas tautos ûkio, socialinëms, kultûrinëms ir kitoms reikmëms, pilieèiams priklausanèiø teisiø, laisviø ir pareigø valdymo srityje ágyvendinimo uþtikrinimas.
Vieðojo valdymo institucijos  Vyriausybë, ministerijos, Vyriausybës ástaigos, apskrièiø
virðininkø administracijos, savivaldybiø institucijos ir kt.
Svarbiausia vieðojo valdymo institucijø paskirtis  ágyvendinti ástatymus ir kitus valstybinës valdþios institucijø priimamus teisës aktus bei organizuoti jø vykdymà.

2 tema Administracinë atsakomybë (4 akad. val.)
Paskaitos tikslai ir uþdaviniai

1. Þinoti patraukimo administracinën atsakomybën pagrindus.
2. Þinoti, kokie pareigûnai gali nagrinëti administraciniø teisës paþeidimø bylas.
3. Ugdyti studentø gebëjimà analizuoti ir vertinti.

Metodai

Paskaita, analizë, diskusija.

Þadinimas

Diskusija Ástatymo neþinojimas nuo atsakomybës neatleidþia.
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Prasmës suvokimas

Paskaita pagal ðá planà:
1. Administracinës atsakomybës sàvoka, pagrindas ir ypatumai.
2. Administracinio teisës paþeidimo subjektas.
3. Administraciniø nuobaudø rûðys ir skyrimas.
4. Administraciniø teisës paþeidimø klasifikacija.
5. Pareigûnai, galintys nagrinëti administraciniø teisës paþeidimø bylas.

Apmàstymas

Kuo administracinë atsakomybë skiriasi nuo baudþiamosios?
Studentai uþraðo paskaitos iðvadas atsakydami á ðiuos klausimus:
1. Kada atsiranda administracinë atsakomybë?
2. Kas atsako uþ administracinius teisës paþeidimus?
3. Kokios yra administracinës nuobaudos?
4. Kokie pareigûnai gali nagrinëti administraciniø teisës paþeidimø bylas?

Iðvados

Administracinë atsakomybë  teisinës atsakomybës rûðis, kylanti padarius administraciná
teisës paþeidimà. Kaltà asmená administracinën atsakomybën patraukia ástatymø ágaliotos valstybës institucijos (pareigûnai), teismas, skirdami atitinkamà administracinæ nuobaudà (áspëjimà, baudà, specialiø teisiø atëmimà ir kt.).
Administracinës atsakomybës subjektas gali bûti fizinis asmuo (pilietis, pareigûnas), paþeidimo padarymo metu sukakæs 16 m. ir pakaltinamas. Uþ nepilnameèiø padarytus paþeidimus administracinën atsakomybën traukiami jø tëvai arba juos atstojantys asmenys.
Administracinë korupcija  tai tyèinis esamø ástatymø, taisykliø ir nuostatø iðkraipymas juos vykdant, kai valstybës tarnautojams neteisëtu ir neskaidriu bûdu suteikiama
privati nauda. Viena ið pagrindiniø ðios korupcijos prieþasèiø yra valstybës tarnautojø
ágaliojimai savo nuoþiûra teikti tam tikras privilegijas, nustatyti prioritetus vieðøjø paslaugø srityje ar spræsti, kam turëtø bûti taikomos taisyklës ir nuostatai, o kam  daromos
iðimtys. Aukðèiausio lygio valstybës tarnautojai, piktnaudþiaudami pareigomis, gali sukurti norminius aktus, taip iðkreipianèius valstybës politikos ágyvendinimà, kad pagerintø
savo arba savo artimøjø finansinæ padëtá.

3 tema Administraciniai teisës paþeidimai, kuriais kësinamasi á nustatytà valdymo tvarkà (2 akad. val.)
Paskaitos tikslai ir uþdaviniai

1. Supaþindinti su administraciniais teisës paþeidimais, kuriais kësinamasi á nustatytà
valdymo tvarkà.
2. Ugdyti problemø sprendimo ágûdþius.

Metodai

Paskaita, diskusija.

Þadinimas

Diskusija Seimo kontrolieriai tiria pilieèiø skundus dël valstybës ir savivaldybiø pareigûnø piktnaudþiavimo ir biurokratizmo.
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Prasmës suvokimas

Darbas grupëmis. Studentai pasiruoðia diskutuoti ðiomis temomis:
1. Seimo kontrolieriaus reikalavimø nevykdymas.
2. Moterø ir vyrø lygiø galimybiø kontrolieriaus tarnybos pareigûno reikalavimø nevykdymas.
3. Savivaldþiavimas.
4. Kliudymas valstybës kontrolës pareigûnui.
5. Trukdymas savivaldybës kontrolieriui.
6. Neteisëtas asmens duomenø tvarkymas.
7. Kliudymas asmeniui susipaþinti su savo duomenimis ar informacija apie juos.

Svarbu þinoti

Seimo kontrolieriai vaidina svarbø vaidmená garantuodami þmogaus teises: jie turi teisæ siûlyti teismui kaltus pareigûnus atleisti ið einamø pareigø. Seimo kontrolieriø kompetencija yra
ávardyta konkreèiai  valstybës ir savivaldybiø pareigûnø piktnaudþiavimo ar biurokratizmo
tyrimas  ir neapima kitø þmogaus teisiø paþeidimø kitose srityse. Dël ðios prieþasties buvo
ásteigtos dar dvi kontrolës institucijos  moterø ir vyrø lygiø galimybiø kontrolieriaus ir vaiko
teisiø apsaugos kontrolieriaus. Jø kompetencija ðiose konkreèiose srityse yra daug platesnë ir
apima ne tik santykius, kylanèius dël netinkamo vieðojo administravimo funkcijø vykdymo.

Apmàstymas
Diskusija.

4 tema Administracinë teisë (2 akad. val.)
Kontrolinio darbo tikslai ir uþdaviniai

1. Patikrinti studentø þinias ir gebëjimà nagrinëti konkreèias situacijas.
2. Lavinti kritiná màstymà.

Metodai

Kontrolinis darbas.

Eiga

Kontrolinis darbas. Studentai raðo ðiomis temomis:
1. Administracinës teisës sàvoka.
2. Vieðojo administravimo institucijos.
3. Administracinës atsakomybës sàvoka, pagrindas ir ypatumai.
4. Pareigûnai, galintys nagrinëti administraciniø teisës paþeidimø bylas.
5. Seimo kontrolieriaus reikalavimø nevykdymas.
6. Kliudymas valstybës kontrolës pareigûnui.
7. Trukdymas savivaldybës kontrolieriui.
8. Neteisëtas asmens duomenø tvarkymas.

Apmàstymas

Rezultatø aptarimas.

Vertinimas

Vertinami studentø atsakymai, akademinis aktyvumas.
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4552 paskaitos.

BAUDÞIAMOJI TEISË (8 AKAD. VAL.)
1 tema Baudþiamoji atsakomybë (4 akad. val.)
Paskaitos tikslai ir uþdaviniai

1. Þinoti nusikalstamø veikø rûðis.
2. Þinoti patraukimo baudþiamojon atsakomybën pagrindus.
3. Ugdyti gebëjimà analizuoti.

Metodai

Paskaita, diskusija.

Þadinimas

Diskusija Administracinës, civilinës, drausminës ir baudþiamosios atsakomybës skirtumai ir panaðumai.

Prasmës suvokimas

Paskaita pagal ðá planà:
1. Baudþiamosios teisës samprata ir sistema.
2. Nusikalstamos veikos poþymiai ir sudëtis.
3. Bendrininkavimas padarant nusikaltimà.
4. Baudþiamàjà atsakomybæ ðalinanèios aplinkybës.
5. Bausmiø sistema ir rûðys.

Iðvados

Baudþiamosios teisës normø paskirtis  apsaugoti tam tikrà visuomeniniø santykiø grupæ
(tam tikrà gërá) nuo kësinimosi, o tai apsaugai ágyvendinti bûtina nustatyti sankcijas,
kurios taikomos uþ padarytà nusikaltimà. Baudþiamosios teisës normos orientuotos á
teisës paþeidëjà, kuriam uþ padarytà nusikaltimà numatomi tam tikri asmeninio ar turtinio pobûdþio apribojimai.
Veika, pavojingumas, prieðingumas teisei yra tarpusavyje susijæ poþymiai. Bent vieno
ið ðiø poþymiø nesant, nëra ir nusikaltimo ar baudþiamojo nusiþengimo.

Namø darbai

Ar baudþiamoji teisë yra vienintelë priemonë, taikoma padarius teisës paþeidimà?
Kokie yra nusikalstamos veikos poþymiai?
Susipaþinti su Lietuvos Respublikos valstybës tarnybos ástatymu, suþinoti pagrindines jo
sàvokas.

2 tema Nusikaltimai ir baudþiamieji nusiþengimai valstybës tarnybai ir
vieðiesiems interesams (4 akad. val.)
Paskaitos tikslai ir uþdaviniai

1. Þinoti nusikaltimus ir baudþiamuosius nusiþengimus valstybës tarnybai ir vieðiesiems interesams.
2. Susipaþinti su nusikalstamomis korupcinio pobûdþio veikomis.
3. Suvokti korupcijos prevencijos tikslus ir uþdavinius.
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Þadinimas

Ávertinkite ðias situacijas:
1. Vyriausybës pareigûnas savo kasmeèiø atostogø metu naudoja tarnybiná automobilá asmeniniams tikslams.
2. Savivaldybës meras siûlo gerus uþsakymus statybos firmai, jeigu ði finansuos jo
partijos rinkiminæ kompanijà.
3. Prieð egzaminà studentai pasveikino mokytojà Mokytojø dienos proga ir padovanojo jai puokðtæ gëliø.

Prasmës suvokimas

Diskusija Kas yra valstybës tarnautojas ir koks asmuo yra jam prilyginamas?
Lietuvos Respublikos baudþiamojo kodekso 230 str. sàvokø iðaiðkinimas.
1. Ðiame skyriuje nurodyti valstybës tarnautojai yra asmenys, dirbantys valstybës tarnyboje,  valstybës politikai, vieðojo administravimo valstybës tarnautojai pagal
Valstybës tarnybos ástatymà bei kiti asmenys, kurie, dirbdami valstybës ar savivaldybiø institucijose arba ástaigose, teisminëse, teisësaugos, valstybës kontrolës bei
prieþiûros ir joms prilygintose institucijose, atlieka valdþios atstovo funkcijas arba
turi administracinius ágaliojimus, taip pat oficialûs kandidatai á tokias pareigas.
2. Valstybës tarnautojui prilyginamas asmuo, turintis atitinkamus ágaliojimus uþsienio valstybës institucijoje, tarptautinëje vieðojoje organizacijoje ar tarptautinëje
teisminëse institucijoje, taip pat oficialus kandidatas á tokias pareigas.
3. Be to, valstybës tarnautojui prilyginamas asmuo, kuris dirba bet kokioje valstybinëje, nevalstybinëje ar privaèioje ástaigoje, ámonëje ar organizacijoje ar verèiasi
profesine veikla ir turi atitinkamus vieðojo administravimo ágaliojimus, ar teikia
vieðàsias paslaugas, iðskyrus ûkines ar technines funkcijas atliekantá asmená.

Paskaita pagal ðá planà:

1. Nusikaltimø ir baudþiamøjø nusiþengimø valstybës tarnybai pobûdis.
2. Baudþiamosios teisës konvencija prieð korupcijà (Lietuva jà pasiraðë 1999 m.).

1. Nusikaltimø ir baudþiamøjø nusiþengimø valstybës tarnybai pobûdis
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 str. 3 d. nustatyta, kad valdþios ástaigos tarnauja
þmonëms. Þmogaus teisiø ir laisviø apsauga bei ágyvendinimas priklauso nuo valstybës
tarnyboje dirbanèiø asmenø sàþiningumo, atsakomybës ir pareigingumo. Lietuvos Respublikos valstybës tarnybos ástatymo 3 str. 1 d. nustatyta, kad Lietuvos Respublikos valstybës tarnyba grindþiama ástatymo virðenybës, lygiateisiðkumo, dorumo ir karjeros principais. Ðiø principø laikymasis valstybës tarnyboje realiai garantuoja þmogaus teisiø, laisviø ir teisëtø interesø apsaugà, teisëtumà visuomenës ir valstybës gyvenime.
Lietuvos Respublikos baudþiamojo kodekso XXXIII sk. normos numato valstybës tarnybos apsaugà nuo tokio kësinimosi, nes valstybës tarnyba patiria didelæ þalà, kai jos
darbuotojai daro nusikaltimus.
Nusikalstant valstybës tarnybai ir vieðiesiems interesams, paþeidþiama Konstitucijos
nuostata, kad valstybës valdþios pareiga  tarnauti þmonëms, prarandamas þmoniø pasitikëjimas ne tik valstybës tarnyba, bet ir apskritai valstybe, sutrikdoma normali valstybës ir savivaldybiø institucijø veikla, menkinamas jø autoritetas.
Nusikaltimai valstybës tarnybai ir vieðiesiems interesams  tai pavojingos veikos asmenø,
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kurie, eidami atitinkamas pareigas valstybës tarnyboje ir pasinaudodami jomis, daro didelæ þalà valstybës interesams arba kitiems asmenims. Ðie nusikaltimai ir baudþiamieji
nusiþengimai visada susijæ su tarnybine subjekto padëtimi. Didelë þala valstybës interesams arba kitiems asmenims  tai vertybinis poþymis, todël þalos pobûdis ir dydis nustatomi atsiþvelgiant á konkreèios bylos aplinkybes (pobûdis, nukentëjusiøjø skaièius, veikos
trukmë, posto svarba, reikðmë ir t. t.).
Nusikaltimai valstybës tarnybai ir vieðiesiems interesams (iðskyrus tarnybos pareigø
neatlikimà) daþniausiai pasireiðkia kaip veikos, kai, pasinaudojant tarnyba valstybinëse
institucijose, siekiama arba reikalaujama turtinës ar kitokios asmeninës naudos sau ar
kitam asmeniui ir kai tai daroma prieðtaraujant tarnybos interesams. Ðie nusikaltimai
apibûdinami kaip korupciniai.
2. Baudþiamosios teisës konvencija prieð korupcijà
Nusikaltimai ir nusiþengimai valstybës tarnybai gali bûti ir tarptautinio pobûdþio (susijæ
su kreditais, uþsienio investicijomis, uþsakymø sutarèiø sudarymu, privatizavimu dalyvaujant uþsienio kapitalui).
1975 m. gruodþio 15 d. Jungtiniø Tautø Organizacija priëmë korupcijà smerkianèià
rezoliucijà ir pakvietë ðaliø vyriausybes bendradarbiauti kovojant su ðiuo reiðkiniu.
Europos Taryba 1999 m. priëmë Baudþiamosios teisës konvencijà prieð korupcijà (sausio
27 d.) ir Civilinës teisës konvencijà prieð korupcijà (lapkrièio 4 d.). Lietuva Baudþiamosios
teisës konvencijà prieð korupcijà pasiraðë 1999 m. Ðiame dokumente pabrëþiama, kad
korupcija reiðkiasi ir vieðajame, ir privaèiajame sektoriuose. Taigi baudþiamosios politikos
prioritetas  visuomenës apsauga nuo korupcijos priimant ir vykdant atitinkamus ástatymus ir adekvaèias prevencijos priemones.
Kokios nusikalstamos veikos yra korupcinio pobûdþio? Tai kyðininkavimas, papirkimas, piktnaudþiavimas.
Kokia valstybës teisësaugos ástaiga rengia ir ágyvendina korupcijos prevencijos priemones, atskleidþia ir tiria korupcinius nusikaltimus?
Studentai iðsiraðo kyðininkavimo, papirkimo ir piktnaudþiavimo sàvokø apibrëþimus ið
Lietuvos Respublikos baudþiamojo kodekso 225, 227, 228 straipsniø, pasiþymi ðiø nusikaltimø sudëties elementus.
Kyðininkavimas (Baudþiamojo kodekso 225 str.)
Kyðio gavimo esmë (objektas)  papirktas valstybës tarnautojas pats ar per kitus asmenis
priima kyðá, uþ kurá savo tarnybiniais veiksmais (neveikimu) ar pasinaudodamas tarnybine
padëtimi turi ar siekia patenkinti kyðio davëjo ar kito asmens interesus. Kyðio paëmimo
subjektas yra specialus  tik valstybës tarnautojas ar pareigûnas.
Kyðininkavimo bûdai (objektyvioji nusikaltimo pusë) yra tokia veika: 1) kyðio priëmimas; 2) kyðio reikalavimas; 3) paþadas priimti kyðá.
Nusikaltimas yra baigtas, kai valstybës pareigûnas ar tarnautojas priima dalá ar visas
vertybes. (Jeigu valstybës pareigûnas rado kyðá paliktà ir praneðë teisësaugos institucijoms, taikyti Baudþiamojo kodekso 225 str. nëra pagrindo.)
Kyðis gali bûti áteikiamas atvirai ir uþmaskuotai (praloðimas, nepriklausanèiø premijø
mokëjimas, materialinës naudos teikimas ir kt.).
Kyðio reikalavimo formø gali bûti ávairiø. Reikalaudamas kyðio, kaltininkas gali grasinti atlikti neteisëtus veiksmus arba neatlikti to, kà ið tikrøjø pagal savo kompetencijà priva-
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lëtø. Kyðio gali bûti reikalaujama uþmaskuotai  valstybës tarnautojas delsia priimti sprendimà, be pagrindo daþnai tikrina, kelia dirbtinius reikalavimus áregistruodamas ámonæ).
Taip pat kyðis gali bûti duodamas ir uþ neveikimà.
Subjektyvioji pusë  tik tiesioginë tyèia. Kaltininkas suvokia, kad materialinë nauda,
kurià jis gauna ið kyðio davëjo, yra neteisëtas atlygis. Tai savanaudiðkas nusikaltimas, nes
kyðá paëmæs pareigûnas supranta, kad tokiu bûdu praturtëja ir to nori.
Papirkimas (Baudþiamojo kodekso 227 str.)
Papirkimo objektas  tai perdavimas valstybës pareigûnui ar valstybës tarnautojui kyðio
pinigais arba materialiomis vertybëmis ar susitarimas tai padaryti arba sudaryti sàlygas
teikti turtinæ naudà uþ jo, kaip valstybës pareigûno, tarnautojo, palankø veikimà, sprendimà, balsavimà ar nuomonës pareiðkimà papirkëjo ar kito asmens naudai. Papirkimo
subjektas nebûtinai yra specialus  asmuo nuo 16 m. amþiaus. Objektyvioji papirkimo
pusë  1) kyðio perdavimas; 2) susitarimas já perduoti. Papirkimas yra baigtas, kai atliekama kuri nors ið minëtø veikø.
Kyðis gali bûti perduotas atvirai ir uþmaskuotai, per tarpininkus. Papirkimo sudëtis
bus ir tada, kai kyðá paima asmuo, nekompetentingas atlikti veiksmus, kuriais suinteresuotas kyðio davëjas.
Subjektyvioji papirkimo pusë  tik tiesioginë tyèia. Paperkantis asmuo supranta, jog
neteisëtai perduoda kyðá uþ tai, kad pareigûnas ar tarnautojas atliktø konkreèius neteisëtus veiksmus jo ar kito asmens naudai.
Piktnaudþiavimas (Baudþiamojo kodekso 228 str.)
Piktnaudþiavimo objektas  tyèinis pareigûno ar valstybës tarnautojo pasinaudojimas
tarnybine padëtimi savanaudiðkais ir asmeniniais tikslais, prieðingais tarnybos interesams,
padarant þalà valstybei ar asmenims. Piktnaudþiavimo subjektas yra specialus  valstybës
tarnautojas ar pareigûnas. Objektyvioji piktnaudþiavimo pusë  aktyvûs veiksmai (kaltininkas neteisëtai gauna naudos sau ar kitiems asmenims valstybës ar savivaldybës turto
sàskaita, eksploatuodamas pavaldiniø darbà ir kt.).
Kai kuriais atvejais piktnaudþiavimas tarnyba yra baigtas, kai padaroma didelë þala
valstybës interesams, atskiriems asmenims. Daþniausiai paþeidþiami turtiniai valstybiniø
ir savivaldybiø ástaigø interesai. Didelë (250 MGL dydþio) þala  vienas ið pagrindiniø
poþymiø.
Paprastai didele þala laikomas ir valstybës tarnautojø ar pareigûnø piktnaudþiavimas
þmogaus konstituciniø teisiø ir laisviø (teisës á mokslà, á nemokamà medicininá aptarnavimà) suvarþymais.
Valstybës tarnybos paskirtis  tarnauti þmonëms. Tuo piktnaudþiaujant padaroma
þala ne tik asmenims, bet ir valstybës tarnybos autoritetui, valstybës interesams.
Subjektyvioji piktnaudþiavimo pusë  tiesioginë tyèia, pasinaudojimas tarnybine padëtimi tarnybai prieðingais interesais. Jai bûdinga keletas psichologiniø momentø. Kaltininkas:
1) suvokia savo veikos pavojingumà, þino, kad nesilaiko ástatymo nuostatø, paþeidþia já;
2) supranta, kad veikia prieðingai tarnybos interesams;
3) numato, kad dël tokios veikos bus padaryta þala valstybei ar asmenims;
4) nori tokiø padariniø.
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Apmàstymas

Kaip nusikaltimus valstybës tarnybai atskirti nuo kitø nusikaltimø?
Kam padaroma þala atliekant ðiuos nusikaltimus ir baudþiamuosius nusiþengimus?
Prisiminkite korupcijos prevencijos tikslus ir uþdavinius.

Namø darbai

1. Þinoti nusikaltimus ir baudþiamuosius nusiþengimus valstybës tarnybai ir vieðiesiems interesams.
2. Suvokti korupcijos prevencijos tikslus ir uþdavinius.

Savarankiðkas darbas

Perskaitykite ir atlikite ðias uþduotis:
1 uþduotis. Juridiniø asmenø registro tvarkytojas, kuris registruoja juridinius asmenis,
priëmë ið P. Jonaièio dokumentus UAB Paukðèiø pienas áregistruoti. Dokumentai
buvo paruoðti pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.64 str. reikalavimus. P.
Jonaitis papraðë registro tvarkytojo iðkart patikrinti, ar dokumentai atitinka reikalavimus. Registro tvarkytojas pareiðkë turás daug darbo ir konsultacijø neteikiàs bei pasiûlë uþeiti kità dienà. P. Jonaitis uþëjo kità dienà, taèiau gavo toká pat atsakymà, be
to, rejestro tvarkytojas lyg tarp kitko pareiðkë, kad kiekviena paslauga kainuoja. P.
Jonaitis uþëjo po savaitës, padëjo rejestro tvarkytojui ant stalo 200 Lt ir papraðë patikrinti dokumentus. Rejestro tvarkytojas paëmë pinigus ir mandagiai atsakë, kad dokumentai atitinka reikalavimus ir UAB bus áregistruota per 1 mënesá nuo dokumentø
padavimo dienos.
Kvalifikuokite ðià veikà pagal Lietuvos Respublikos baudþiamàjá kodeksà.
2 uþduotis. Miesto meras paskelbë savivaldybës pastato kapitalinio remonto konkursà.
Jame dalyvavo 2 rangovai: UAB Remontas ir UAB Statybos paslaugos. Konkursà
laimëjo UAB Remontas, nors buvo pristaèiusi sàmatà (600 000 Lt), kuri dukart didesnë uþ pateiktàjà UAB Statybos paslaugos. UAB Statybos paslaugos vadovas
suþinojo, kad UAB Remontas direktorius yra miesto mero pusbrolis, ir kreipësi á
teismà dël neteisëtø konkurso rezultatø, nors remonto darbai jau buvo atlikti ir uþ
juos jau buvo sumokëta visa sàmatoje numatyta suma.
Teismas konstatavo, kad UAB Remontas tuo paèiu metu remontavo ne tik savivaldybës pastatà, bet ir mero sûnaus gyvenamàjá namà. Teismo paskirti ekspertai nustatë, kad savivaldybës remontui buvo sunaudota tik 200 000 Lt.
Kvalifikuokite ðià veikà pagal Lietuvos Respublikos baudþiamàjá kodeksà.

Vertinimas

Vertinamas dalyvavimas diskusijose, atsakymai á klausimus, aktyvumas, gebëjimas pritaikyti atitinkamus Baudþiamojo kodekso straipsnius.
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53 60 paskaitos.

CIVILINË TEISË (8 AKAD. VAL.)
1 tema Civiliniø teisiø ágyvendinimas ir gynimas (2 akad. val.)
Paskaitos tikslai ir uþdaviniai

1. Þinoti civiliniø teisiø ágyvendinimo principus ir gynimo bûdus.
2. Þinoti, kokia yra civilinë teisinë atsakomybë uþ civiliniø teisiø paþeidimus.
3. Gebëti rasti ir taikyti atitinkamas teisës normas.

Metodai

Paskaita, diskusija.

Þadinimas

Ar þinote, kokiais principais vadovaujantis reglamentuojami civiliniai santykiai?

Prasmës suvokimas

Paskaita pagal ðá planà:
1. Civiliniø teisiø ir pareigø atsiradimo pagrindai.
2. Civiliniø teisiø ágyvendinimas ir pareigø vykdymas.
3. Civiliniø teisiø gynimas.

Apmàstymas

Kaip asmenys gali pasinaudoti savo civilinëmis teisëmis?
Kaip civilines teises gali apginti teismas?

2 tema Civilinës atsakomybës samprata ir rûðys (sutartinë ir deliktinë)
(2 akad. val.)
Þadinimas

Kokias þinote atsakomybës rûðis?

Prasmës suvokimas

1. Civilinës atsakomybës samprata ir rûðys.
2. Sutartinë atsakomybë.
3. Deliktinë atsakomybë.

Apmàstymas

Kuo sutartinë atsakomybë skiriasi nuo deliktinës?

3 tema Atsakomybë uþ þalà, atsiradusià dël netinkamos kokybës produktø ar paslaugø. Þalos, atsiradusios dël klaidinanèios reklamos, atlyginimas
Savarankiðkas darbas ir seminaras (2 akad. val.)

Perskaitykite Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6 knygos 4 ir 5 skirsnius ir pasirenkite
diskutuoti ðiais klausimais:
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1. Atsakomybë uþ þalà, atsiradusià dël netinkamos kokybës produktø ar paslaugø.
1.1. Gamintojo ir paslaugø teikëjo atsakomybë.
1.2. Produkto ir paslaugø samprata.
1.3. Netinkamos kokybës samprata.
1.4. Atsakomybës sàlygos.
1.5. Solidarioji atsakomybë.
1.6. Nukentëjusio asmens kaltë.
1.7. Atleidimas nuo atsakomybës.
1.8. Atlygintina þala.
1.9. Ieðkinio senatis.
2. Þalos, atsiradusios dël klaidinanèios reklamos, atlyginimas.
2.1. Klaidinanèios reklamos samprata.
2.2. Atsakomybës subjektas.
2.3. Atsakomybës sàlygos.
2.4. Klaidinanèios reklamos uþdraudimas ir paneigimas.
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8. Lietuvos Respublikos specialiøjø tyrimø tarnybos ástatymas, Þin., 2003, Nr. 38-1657.
9. Lietuvos Respublikos valstybës tarnybos ástatymas, Þin., 1999, Nr. VIII-1316.
10. Lietuvos Respublikos vieðøjø ir privaèiøjø interesø derinimo valstybinëje tarnyboje ástatymas, Þin., 2000, Nr. VIII-1562.
11. Piktnaudþiavimas tarnyba, Verslo komercinë teisë, 1999, Nr. 6.
12. Teisë á privatø gyvenimà ir jo slaptumà, Verslo komercinë teisë, 2003, Nr. 1.

Paskaitos pavyzdys
Civilinës atsakomybës samprata ir rûðys
Paskaitos tikslai ir uþdaviniai
1. Susipaþinti su civilinës atsakomybës samprata ir rûðimis.
2. Mokëti atskirti sutartinæ ir deliktinæ civilinës atsakomybës rûðis.
3. Gebëti analizuoti ir lyginti.
1. Civilinës atsakomybës samprata ir rûðys
Civilinë atsakomybë  tai turtinë prievolë, kurios viena ðalis turi teisæ reikalauti atlyginti
nuostolius (þalà) ar sumokëti netesybas (baudà, delspinigius), o kita ðalis privalo atlyginti
padarytus nuostolius (þalà) ar sumokëti netesybas (baudà, delspinigius) (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.245 str.). Ðis apibrëþimas leidþia daryti iðvadà, kad yra dvi
civilinës atsakomybës formos  nuostoliø atlyginimas ir netesybos.
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Civilinës atsakomybës yra dvi rûðys: sutartinë ir deliktinë. Sutartinë civilinë atsakomybë yra turtinë prievolë, kuri atsiranda dël to, kad neávykdoma ar netinkamai ávykdoma
sutartis, kurios viena ðalis turi teisæ reikalauti nuostoliø atlyginimo ar netesybø (sumokëti
baudà, delspinigius), o kita ðalis privalo atlyginti dël sutarties neávykdymo ar netinkamo
ávykdymo padarytus nuostolius arba sumokëti netesybas (baudà, delspinigius). Deliktinë
civilinë atsakomybë yra turtinë prievolë, atsirandanti dël þalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais, iðskyrus atvejus, kai ástatymai nustato, kad deliktinë atsakomybë atsiranda ir dël þalos, susijusios su sutartiniais santykiais (pavyzdþiui, jà galima taikyti, kai ðalis
sieja veþimo, dovanojimo sutartis).
Sutartinës atsakomybës poþymiai:
 sutarties paþeidimas;
 tiek nuostoliø atlyginimas, tiek netesybos.
Deliktinës atsakomybës poþymis  tik nuostoliø atlyginimas.
Ðiø civilinës atsakomybës rûðiø skirtumai:
 skirtingi ieðkinio senaties terminai;
 skirtinga kaltës reikðmë  solidarioji atsakomybë galima tik ástatymo ar sutarties
numatytais atvejais;
 skiriasi atsakomybë uþ treèiøjø asmenø veiksmus.
Civilinë atsakomybë atsiranda neávykdþius ástatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisëtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos ástatymai ar sutartis draudþia
atlikti (neteisëtas veikimas), arba paþeidus bendrojo pobûdþio pareigà elgtis atidþiai ir
rûpestingai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.246 str. Neteisëti veiksmai).
Atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susijæ su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulëmusiais skolininko civilinæ atsakomybæ tokiu bûdu, kad nuostoliai pagal jø civilinës atsakomybës prigimtá gali bûti laikomi skolininko veiksmø (veikimo, neveikimo) rezultatu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.247str. Prieþastinis ryðys).
Civilinë atsakomybë atsiranda tik tada, kai ápareigotasis asmuo kaltas, iðskyrus ástatymø arba sutarties numatytus atvejus, kuriais civilinë atsakomybë atsiranda be kaltës (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.248 str. Kaltë kaip civilinës atsakomybës sàlyga).
Pavyzdþiui, gyvûnø padarytà þalà atlygina savininkas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.267str.).
Sàlygos, bûtinos atsirasti civilinei atsakomybei:
 þalos arba nuostoliø padarymas;
 neteisëti veiksmai;
 prieþastinis ryðys tarp skolininko veiksmø ir þalos arba nuostoliø;

kaltë.
Þala yra asmens turto netekimas arba suþalojimas, turëtos iðlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo bûtø gavæs, jeigu nebûtø buvæ neteisëtø veiksmø. Piniginë þalos iðraiðka yra nuostoliai. Jeigu ðalis negali tiksliai árodyti nuostoliø dydþio, tai nustato teismas.
2. Sutartinë atsakomybë
Ðaliø tarpusavio santykius reguliuoja sutartis. Skolininko atsakomybë atsiranda ið sutarties. Civilinis kodeksas nustato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti
savo sutartines prievoles (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.256 str. 1 d.). Asmuo,
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neávykdæs savo sutartinës prievolës ar netinkamai jà ávykdæs, privalo atlyginti kitai sutarties ðaliai ðios patirtus nuostolius, sumokëti netesybas (baudà, delspinigius) (apie nuostolius ir netesybas skaitykite Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.258 str.).
3. Deliktinë atsakomybë
Pareiga atlyginti padarytà þalà:
1. Kiekvienas asmuo turi pareigà laikytis tokiø elgesio taisykliø, kad savo veiksmais
(veikimu, neveikimu) nepadarytø kitam asmeniui þalos.
2. Þalà, padarytà asmeniui, turtui, o ástatymø numatytais atvejais  neturtinæ þalà
privalo visiðkai atlyginti atsakingas asmuo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.263 str.).
Kiekvienas asmuo turi pareigà elgtis atsargiai ir rûpestingai. Rûpestingumo pareigos
pobûdá ir laipsná daþnai reglamentuoja ávairûs teisës aktai, profesinës etikos taisyklës ir
pan. Pavyzdþiui, antstolis uþ savo veiksmais padarytà þalà atsako asmeniðkai pagal Lietuvos Respublikos antstoliø ástatymo 16 str.
Civilinës atsakomybës kompensavimo funkcijos esmæ iðreiðkia visiðkas nuostoliø atlyginimas, t. y. taikant civilinæ atsakomybæ siekiama kompensuoti turtiná nukentëjusiojo
praradimà  gràþinti já á tokià turtinæ padëtá, kokia bûtø buvusi nepadarius þalos. Visiðkai
atlyginami tik turtiniai nuostoliai, o neturtinei þalai ðis principas netaikomas, nes jà sunku ávertinti pinigais (apie atsakomybæ skaitykite Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.264 6.279 str. ir sudarykite lentelæ).
Deliktinë atsakomybë  tai:
 darbuotojus samdanèio asmens atsakomybë;
 atsakomybë uþ kitø asmenø padarytà þalà;
 statinë savininko atsakomybë;
 atsakomybë uþ gyvûnø padarytà þalà;
 atsakomybë uþ savo veiksmø reikðmës negalëjusio suprasti fizinio asmens padarytà þalà;
 atsakomybë uþ didesnio pavojaus ðaltinio padarytà þalà;
 atsakomybë uþ þalà, atsiradusià dël bûtinosios reikmës;
 atsakomybë uþ nepilnameèio iki keturiolikos metø padarytà þalà;
 atsakomybë uþ nepilnameèio nuo keturiolikos iki aðtuoniolikos metø padarytà þalà;
 atsakomybë uþ keliø asmenø bendrai padarytà þalà.

Svarbu þinoti

Sutartinë civilinë atsakomybë yra turtinë prievolë, kuri atsiranda dël to, kad neávykdoma
ar netinkamai ávykdoma sutartis.
Deliktinë civilinë atsakomybë yra turtinë prievolë, atsirandanti dël nesusijusios su sutartiniais santykiais þalos, iðskyrus atvejus, kai ástatymai nustato, kad ði atsakomybë atsiranda
ir dël þalos, susijusios su sutartiniais santykiais.

86

Gintarë Ðatienë

KORUPCIJA IR TEISË
TEISËS PAGRINDØ KURSO MODULIS 1

Vieðojo administravimo, verslo administravimo ir ekonomikos specialybiø bakalauro studijø kursas

Dalyko paskirtis
1.
2.
3.
4.
5.

Supaþindinti su pagrindiniais valstybës teorijos aspektais.
Iðsiaiðkinti teisës mokslø sistemà.
Iðnagrinëti valstybinio valdymo institucijø veiklos bruoþus ir sistemà.*
Susipaþinti su atskiromis teisës ðakomis ir iðnagrinëti jø ypatumus.*
Ugdyti pilietinæ brandà, atsakingumà, gebëjimà derinti asmeninius ir visuomeninius interesus.*

Teisës pagrindø dalyko paskirties 35 punktuose ávardyti tikslai sietini su korupcija kaip
valstybës valdymo ir valstybës tarnybos problema, jos atsiradimo prieþastimis ir valstybës
vykdoma antikorupcine politika.
Nagrinëjant korupcijà valstybës valdyme ir valstybës tarnyboje, papildomai iðskirtini
ðie potemiai:
1. Korupcijos samprata ir problema valstybës tarnyboje.
2. Korupcijos paplitimas (lygis ir mastas) Lietuvoje.
3. Korupcijos prieþastys ir padariniai.
4. Nusikaltimai ir baudþiamieji nusiþengimai valstybës tarnybai ir jø charakteristika.
5. Praktiniø nusikaltimø ir baudþiamøjø nusiþengimø valstybës tarnybai situacijø analizë ir baudþiamasis teisinis ávertinimas.
6. Valstybës vykdoma korupcijos prevencija ir jà reglamentuojantys teisës aktai.

Literatûra
1. Budbergytë R., Ðakoèius A., Þilinskas D., Lietuvos Respublikos valstybës tarnybos ástatymo
komentaras. Vilnius: Lietuvos vieðojo administravimo institutas, 2004.
2. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos ástatymas, Þin., 2002, Nr. 57-2297.
3. Lietuvos Respublikos specialiøjø tyrimø tarnybos ástatymas, Þin., 2003, Nr. 38-1657.
4. Lietuvos Respublikos valstybës tarnybos ástatymas, Þin., 2002, Nr. 45-1708.
5. Pivoriûnas A., Nusikaltimai valstybës tarnybai ir korupcija  problemos ir jø sprendimo
bûdai, Justitia, 1997, Nr. 6.

1. Auditoriniai uþsiëmimai
1.1. Teisës mokslø sistema. Konstitucinës teisës sàvoka, normos. Valstybës ir teisës
kilmë ir poþymiai.*
1

Þvaigþdutëmis paþymëtos temos nurodo ðio modulio programos pakeitimus, atsiradusius integravus
á jà antikorupciná ðvietimà.
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1.2 Teisiniø santykiø reglamentavimas valstybës teisës aktais. Valstybinio valdymo institucijø veiklos bruoþai ir sistema. Valstybës tarnybos valdymà atliekantys subjektai ir jø kompetencija.*
1.3. Administracinë teisë kaip teisës ðaka, nagrinëjanti valdymà. Norminiai aktai kaip
administracinës teisës ðaltiniai. Administracinës atsakomybës ypatumai, subjektai
ir pagrindai. Administraciniai ástatymai kaip vieðojo administravimo pagrindas.*
1.4. Administraciniø nuobaudø rûðys, skyrimas ir vykdymas.
1.5. Baudþiamosios teisës samprata ir sistema. Baudþiamøjø ástatymø paskirtis ir taikymas.*
1.6. Baudþiamosios atsakomybës sàvoka ir tikslai. Bausmës skyrimas. Atleidimas nuo
baudþiamosios atsakomybës.*
1.7. Procesinës prievartos priemonës. Ikiteisminis tyrimas. Bylø procesas pirmosios
instancijos teisme.
1.8. Darbo teisës ðaltiniai, subjektai. Ádarbinimas. Darbo sutarties sàvoka, turinys, darbo
sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties sàlygø pakeitimas ir darbo sutarties nutraukimas.
1.9. Darbo ir poilsio laikas. Darbo uþmokestis. Darbo apmokëjimo sistemos ir rûðys. Garantijos ir kompensacijos. Darbo drausmë. Materialinë atsakomybë. Darbø sauga.
1.10. Darbdavio atsakomybë uþ sveikatos suþalojimà. Þalos atlyginimas dël nelaimingø atsitikimø darbe.
1.11. Civiliniø ástatymø sistema ir taikymas.
1.12. Ðeimos teisës sàvoka. Santuokos sudarymas. Santuokos negaliojimas.
1.13. Sutuoktiniø teisës ir pareigos. Santuokos pabaiga.
1.14. Vaikø ir tëvø teisës ir pareigos. Ávaikinimas. Vaiko globa. Teisinë globëjo ir rûpintojo padëtis.
1.15. Ámonës sàvoka. Ámonë kaip teisës subjektas. Ámonës steigimo tvarkos reguliavimas.
1.16. Ámoniø reorganizavimas ir likvidavimas.
1.17. Tarptautinë privatinë teisë. Uþdaviniai, taikymas.
1.18. Fiziniai ir juridiniai asmenys. Atstovavimas.
1.19. Nuosavybës teisës ágijimas ir praradimas. Turto patikëjimo teisë. Kito asmens
turto administravimas.
1.20. Paveldëjimo teisës sàvoka, ápëdiniai, paveldëjimo formos.
1.21. Prievolës samprata ir atsiradimo pagrindai.
1.21. Prievoliø rûðys, laidavimas, garantija, restitucija. Sutarèiø galia ir forma.

2. Praktiniai darbai
2.1. Konstitucinë teisë ir socialinë konstitucinës teisës paskirtis.*
2.2. Administracinës teisës uþdaviniai, ðaltiniai, administraciniø procesiniø santykiø
ypatumai ir elementai.*
2.3. Baudþiamøjø ástatymø paskirtis ir taikymas.*
2.4. Darbo teisës principai. Kolektyviniai darbo santykiai.
2.5. Darbo apmokëjimas ir darbo kokybë.
2.6. Civiliniø ástatymø struktûra ir paskirtis.
2.7. Tarptautiniø civiliniø santykiø reguliavimas.
2.8. Teisiniai prievoliø principai.
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Teisës aktai
1. Europos socialinë chartija (pataisyta; neoficialus vertimas), Þmogaus teisës: Europos Tarybos ir Europos Sàjungos dokumentai. Vilnius, 2000.
2. Europos þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos konvencija (1950), in
Þmogaus teisës. Regioniniø tarptautiniø dokumentø rinkinys. Vilnius: Mintis, 1993.
3. Lietuvos Respublikos administraciniø teisës paþeidimø kodeksas, Þin., 1992, Nr.
21-610.
4. Lietuvos Respublikos baudþiamasis kodeksas, Þin., 2000, Nr. 89-2741.
5. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Þin., 2000, Nr. 74-2262.
6. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Þin., 2002, Nr. 64-2569; Nr. 71.
7. Lietuvos Respublikos Konstitucija, Þin., 1992, Nr. 33.
8. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsnio pakeitimo ástatymas, Þin., 1996,
Nr. 122.
9. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio papildymo ástatymas, Þin., 1996,
Nr. 64.
10.Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos ástatymas, Þin., 2002, Nr. 57-2297.*
11.Lietuvos Respublikos specialiøjø tyrimø tarnybos ástatymas, Þin., 2003, Nr. 381657.*
12.Lietuvos Respublikos valstybës tarnybos ástatymas, Þin., 2002, Nr. 45-1708.*

Literatûra
1. Abramavièius A., Mikelënas V., Ámoniø vadovø teisinë atsakomybë. Vilnius, 1998.
2. Budbergytë R., Ðakoèius A., Þilinskas D., Lietuvos Respublikos valstybës tarnybos ástatymo
komentaras. Vilnius: Lietuvos vieðojo administravimo institutas, 2004.*
3. Laurinavièius A., Bendruomenës ir teisësaugos institucijø bendradarbiavimas. Vilnius: LTA,
2000.
4. Lietuvos konstitucinë teisë. Vilnius: Lietuvos teisës universitetas, 2001.
5. Lietuvos konstitucinës teisës ávadas. Vilnius: Justicija, 2001.
6. Petkevièius P., Administracinë atsakomybë. Vilnius, 1996.
7. Pivoriûnas A., Nusikaltimai valstybës tarnybai ir korupcijai  problemos bei jø sprendimo
bûdai, Justitia, 1997, Nr. 6.*
8. Pumputis A., Europos þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos konvencija ir jos ágyvendinimo mechanizmas. Vilnius: LTA, 2000.
9. Sartori G., Lyginamoji konstitucinë inþinerija. Vilnius: Poligrafija ir informatika, 2001.

1 praktinë uþduotis
Teisës pagrindø dalyko paskaitai Baudþiamosios teisës samprata ir sistema. Baudþiamøjø ástatymø paskirtis ir taikymas skirtas situacijø ávertinimas atsiþvelgiant á pakeitimus,
atsiradusius integravus á ðio modulio programà antikorupciná ðvietimà.
Perskaitykite ávykiø apraðymus ir paraðykite, kokias þmogaus teises (pavyzdþiui, teisæ á
nuosavybæ, sveikatà, gyvybæ, teisingumà ir t. t.), laisves ar teisëtus interesus paþeidþia
apraðytosios nusikalstamos veikos.
1 situacija. Kaimo gyventoja, keturiø maþameèiø vaikø motina pil. A. buvo apkaltinta
savo vaiko nuþudymu. Pil. A. slëpë nuo aplinkiniø savo nëðtumà, prasidëjus sàrëmiams,
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nuëjo gimdyti á miðkà, o pagimdytà vaikà pasmaugë. Savo veikà ji aiðkino tuo, kad neturi
materialiniø galimybiø auginti dar vienà vaikà. Tokiam jos poelgiui buvo pritaræs ir vyras.
Be to, jis padëjo þmonai nueiti á miðkà, jai darant nusikaltimà buvo ðalia. Nors jis tiesiogiai vaikui gyvybës ir neatëmë, bet padëjo uþkasti jo lavonà. Ið vaiko teisiø apsaugos
tarnybos buvo gauta paþyma, kad ði ðeima yra asociali, savo vaikø nepriþiûri, abu sutuoktiniai girtauja.
Apraðytasis nusikalstamas ávykis paþeidþia ðias þmogaus teises ir laisves:

2 situacija. Du policijos pareigûnai, þinodami, kur apsistojo á Lietuvà ið Ukrainos nelegaliai atvykusios prostitutës, nuëjo pas jas á namus ir pareikalavo parodyti asmens dokumentus. Kadangi dokumentø, patvirtinanèiø teisæ bûti Lietuvoje, merginos neturëjo, policininkai pasiûlë joms sumokëti tûkstantá litø, jei nenori bûti deportuotos. Merginos
sakë pinigø neturinèios, bet sutiko su jais nemokamai lytiðkai santykiauti. Vëliau, kai dël
ðio ávykio buvo iðkelta baudþiamoji byla, paaiðkëjo, kad policininkai kelis mënesius naudojosi merginø paslaugomis.
Apraðytasis nusikalstamas ávykis paþeidþia ðias þmogaus teises ir laisves:

3 situacija. Ðvenèiant gimtadiená, atsitiktinai buvo sunkiai suþalotas þmogus. Tiriant ávyká, nustatyta, kad iðgëræs policininkas pil. B pobûvyje ëmë girtis sveèiams savo nauju
tarnybiniu pistoletu, davë já apþiûrëti draugei pil. C. Ði, paëmusi ginklà á rankas, atsitiktinai nuspaudë gaidukà. Pistoletas iððovë, ir kulka pataikë á ðalia stovintá vyrà. Mergina
teigë anksèiau niekada ginklo nemaèiusi, neþinojusi, kad jis uþtaisytas, ir net nesupratusi,
kaip viskas ávyko.
Apraðytasis nusikalstamas ávykis paþeidþia ðias þmogaus teises ir laisves:

2 praktinë uþduotis
Teisës pagrindø dalyko paskaitai Baudþiamosios teisës samprata ir sistema. Baudþiamøjø ástatymø paskirtis ir taikymas skirtas situacijø ávertinimas atsiþvelgiant á pakeitimus,
atsiradusius á ðio modulio programà integravus antikorupciná ðvietimà.
Kaip jûs manote, ar apraðytieji teisës normoms prieðtaraujantys atvejai laikytini korupciniais?
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Atvejo apraðymas

Ar laikytina tai korupcija?
(taip arba ne)

1. Tiesioginis ar netiesioginis vyriausybës pareigûno arba
asmens, vykdanèio valstybines funkcijas, reikalavimas ar priëmimas bet kokio piniginæ vertæ turinèio daikto ar kita nauda, ágyjama dovanos, paslaugos, paþado, privilegijos pavidalu sau ar kitam asmeniui, ar pagal ástatymà ásteigtam subjektui uþ atlikimà arba neatlikimà veiksmø pagal jo einamas pareigas.
2. Tiesioginis ar netiesioginis pasiûlymas ar áteikimas vyriausybës pareigûnui arba asmeniui, vykdanèiam valstybës funkcijas, bet kokio piniginæ vertæ turinèio daikto arba kita nauda, ágyjama dovanos, paslaugos, paþado, privilegijos pavidalu sau ar kitam asmeniui, ar pagal ástatymà ásteigtam subjektui uþ atlikimà arba neatlikimà veiksmø pagal jo einamas pareigas.
3. Vyriausybës pareigûno arba asmens, vykdanèio valstybines funkcijas, pareiginiai veiksmai arba jø neatlikimas, kai
tai daroma siekiant naudos sau arba treèiajai ðaliai.
4. Vyriausybës pareigûno arba asmens, vykdanèio valstybines funkcijas, pareiginiai veiksmai arba jø neatlikimas, kai
tai daroma nesiekiant naudos sau arba treèiajai ðaliai, taèiau paþeidþiant ástatymo nuostatas.
5. Slaptas naudojimasis nuosavybe, ágyta 1, 2 ir 3 atvejuose
apraðytos neteisëtos veikos bûdu, arba tokios nuosavybës
slëpimas.
6. Buvimas pagrindiniu korupcijos atvejo veikëju, bendrininku, kurstytoju, vykdytoju ar pagalbininku arba bet koks
kitas dalyvavimas, ketinimas dalyvauti, bendradarbiavimas
korupcijos atvejyje arba jo slëpimas.

Teisës pagrindø dalyko paskaitos Baudþiamosios teisës samprata ir sistema. Baudþiamøjø ástatymø paskirtis ir taikymas pavyzdys, atsiþvelgiant á pakeitimus, atsiradusius integravus á ðio modulio programà antikorupciná ðvietimà.
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Baudþiamoji teisë  tai sistema teisës normø, kurios, siekdamos uþtikrinti reguliaciniø
normø veiksmingumà:
1) átvirtina valstybës baudþiamosios politikos principus;
2) apibrëþia, kokie veiksmai, paþeidþiantys reguliaciniø normø draudimus, laikytini
nusikaltimais ar baudþiamaisiais nusiþengimais;
3) nustato, koks yra nusikaltusiø asmenø patraukimo baudþiamojon atsakomybën
pagrindas ir sàlygos;
4) átvirtina sankcijø rûðis, kaltës formas ir t. t.
Baudþiamosios teisës paskirtis  garantuoti kitø teisës ðakø nustatytus draudimus. Pagrindinis baudþiamosios teisës reguliavimo metodas  imperatyvusis (pasireiðkiantis liepimu). Pagrindinis baudþiamosios teisës ðaltinis  baudþiamasis kodeksas, susidedantis ið
bendrosios ir specialiosios daliø.
Bendrojoje baudþiamojo kodekso dalyje:
1) reglamentuojamos bendrosios nuostatos;
2) apibrëþiami baudþiamojo ástatymo galiojimo klausimai;
3) pateikiama nusikaltimo ir baudþiamojo nusiþengimo sàvoka;
4) ávardijamos ir apibrëþiamos nusikalstamos veikos stadijos ir formos;
5) átvirtintos baudþiamàjà atsakomybæ ðalinanèios aplinkybës;
6) aptariamas atleidimas nuo baudþiamosios atsakomybës;
7) ávardijama bausmës sàvoka, jos skyrimo klausimai;
8) aptariamos baudþiamojo poveikio priemonës ir jø skyrimo galimybës;
9) reglamentuojamas bausmës vykdymo atidëjimas ir atleidimas nuo bausmës;
10)iðdëstyti nepilnameèiø baudþiamosios atsakomybës ypatumai;
11)reglamentuojama baudþiamosios atsakomybës senatis;
12)kalbama apie teistumà;
13)aptariamos priverèiamosios medicinos priemonës ir jø taikymo ypatumai.
Tuo tarpu konkreèiuose specialiosios baudþiamojo kodekso dalies skyriuose átvirtinamos
atskiros nusikalstamos veikos, ávardijamos nusikaltimais ir baudþiamaisiais nusiþengimais.
Ðios nusikalstamos veikos sugrupuotos á rûðis pagal kësinimosi objektà, t. y. tai, koks
teisinis gëris ir vertybës buvo paþeistos nusikalstama veika.
Taigi specialioji baudþiamosios teisës dalis yra baudþiamojo ástatymo normos, apibrëþianèios nusikalstamomis pripaþintø veikø sistemà ir poþymius bei pagal baudþiamosios
teisës bendrosios dalies principus ir teiginius nustatanèios atsakomybæ ir bausmæ konkreèià veikà ávykdþiusiam asmeniui. Baudþiamosios teisës specialiosios dalies normos apibrëþia baudþiamøjø ástatymø tikslus, galiojimo ribas, baudþiamosios atsakomybës pagrindus, nusikaltimo padarymo formas, nustato bausmiø sistemà, skyrimo tvarkà, taip
pat sprendþia kitus bendruosius klausimus, susijusius su asmens patraukimu baudþiamojon atsakomybën ir nubaudimu.
Pabrëþtina, kad baudþiamosios teisës specialiosios dalies normos nustato rûðinius
konkreèiø nusikaltimø poþymius, apibûdinanèius atitinkamà nusikaltimo sudëtá, bei apibrëþia sankcijà, kuri gali bûti pritaikyta uþ realiai padarytà nusikaltimà.
Baudþiamosios teisës specialiosios dalies normos, palyginti su bendrosios dalies normomis, turi tam tikrø savitumø: paprastai jos pateikia baigtiná sàraðà veikø, priskiriamø
prie nusikaltimø ar baudþiamøjø nusiþengimø (nullum crimen sine lege), todël spræsti, ar
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veika yra nusikaltimas (baudþiamasis nusiþengimas), galima tik pritaikius jai specialiosios
dalies normas.
Ðiuolaikiniuose raðytiniuose baudþiamosios teisës ðaltiniuose normos paprastai grupuojamos pagal ginamà gërá, t. y. atsiþvelgiant á rûðiná nusikaltimo (baudþiamojo nusiþengimo) objektà. Taèiau gali bûti, kad tam tikra normø grupë bus sujungta á skirsná ne
pagal vienà, o pagal kelis rûðinius objektus. Tradiciðkai skirsniai iðdëstomi einant nuo
pavojingesniø nusikaltimø prie maþiau pavojingø. Taèiau sprendþiant ðiuos klausimus
iðkart kyla aksiologinë problema  kurá baudþiamøjø ástatymø ginamà gërá laikyti vertingiausiu, o kurá  ne tokiu vertingu. Naujajame Lietuvos Respublikos baudþiamajame kodekse pasirinkta tokia specialiosios dalies skyriø iðdëstymo tvarka:
1. Nusikaltimai þmoniðkumui ir karo nusikaltimai.
2. Nusikaltimai Lietuvos valstybës nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai.
3. Nusikaltimai þmogaus gyvybei.
4. Nusikaltimai þmogaus sveikatai.
5. Nusikaltimai, pavojingi þmogaus gyvybei ir sveikatai.
6. Nusikaltimai þmogaus laisvei.
7. Nusikaltimai ir baudþiamieji nusiþengimai þmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir nelieèiamumui.
8. Nusikaltimai ir baudþiamieji nusiþengimai asmens garbei ir orumui.
9. Nusikaltimai ir baudþiamieji nusiþengimai vaikui ir ðeimai.
10.Nusikaltimai asmens privataus gyvenimo nelieèiamumui.
11.Nusikaltimai ir baudþiamieji nusiþengimai asmens lygiateisiðkumui ir sàþinës
laisvei.
12.Nusikaltimai ir baudþiamieji nusiþengimai pilieèiø rinkimø teisëms ir Lietuvos
Respublikos Prezidento, Seimo bei savivaldybiø tarybø rinkimø ar referendumø
tvarkai.
13.Nusikaltimai ir baudþiamieji nusiþengimai socialinëms asmens teisëms.
14.Nusikaltimai ir baudþiamieji nusiþengimai nuosavybei, turtinëms teisëms ir turtiniams interesams.
15.Nusikaltimai intelektinei ir pramoninei nuosavybei.
16.Nusikaltimai informatikai.
17.Nusikaltimai ir baudþiamieji nusiþengimai ekonomikai ir verslo tvarkai.
18.Nusikaltimai ir baudþiamieji nusiþengimai finansø sistemai.
19.Nusikaltimai ir baudþiamieji nusiþengimai valstybës tarnybai ir vieðiesiems interesams.
20.Nusikaltimai ir baudþiamieji nusiþengimai teisingumui.
21.Nusikaltimai visuomenës saugumui.
22.Nusikaltimai ir baudþiamieji nusiþengimai, susijæ su disponavimu ginklais, ðaudmenimis, sprogmenimis, sprogstamosiomis ar radioaktyviosiomis medþiagomis.
23.Nusikaltimai ir baudþiamieji nusiþengimai, susijæ su disponavimu narkotinëmis ar
psichotropinëmis, nuodingosiomis ar stipriai veikianèiomis medþiagomis.
24.Nusikaltimai ir baudþiamieji nusiþengimai aplinkai ir þmoniø sveikatai.
25.Nusikaltimai ir baudþiamieji nusiþengimai transporto eismo saugumui.
26.Nusikaltimai ir baudþiamieji nusiþengimai vieðajai tvarkai.
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27.Nusikaltimai valstybës tarnautojo ar vieðojo administravimo funkcijas atliekanèio
asmens veiklai.
28.Nusikaltimai ir baudþiamieji nusiþengimai valdymo tvarkai.
29.Nusikaltimai ir baudþiamieji nusiþengimai valdymo tvarkai, susijæ su dokumentø
ar matavimo priemoniø klastojimu.
30.Nusikaltimai ir baudþiamieji nusiþengimai dorovei.
31.Nusikaltimai ir baudþiamieji nusiþengimai mirusiojo atminimui.
32.Nusikaltimai ir baudþiamieji nusiþengimai kraðto apsaugos tarnybai.
Paþymëtina, kad kiekvienos grupës nusikaltimai ir baudþiamieji nusiþengimai paþeidþia
ne tik atitinkamuose ástatymuose átvirtintas reguliacines teisës normas, taèiau sykiu ir
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje átvirtintas þmogaus teises, laisves ar teisëtus interesus (pavyzdþiui, asmuo, padaræs vagystæ, t. y. nusikaltimà, numatytà Baudþiamojo kodekso 28 sk. Nusikaltimai ir baudþiamieji nusiþengimai nuosavybei, turtinëms teisëms ir
turtiniams interesams, sykiu paþeidþia ir kito asmens teisæ á nuosavybës nelieèiamumà,
átvirtintà Konstitucijos 23 str.), ir uþ tai Baudþiamasis kodeksas numato teisës normas
paþeidusiam asmeniui taikyti atitinkamas poveikio priemones (sankcijas). Todël galime
konstatuoti, kad átvirtindamas nusikalstamø veikø, kurios yra draudþiamos, sàraðà, Baudþiamasis kodeksas taip realizuoja teisës vykdomà þmogaus teisiø, laisviø ir teisëtø interesø apsaugos funkcijà.
Ið pateiktos medþiagos perðasi iðvada, kad baudþiamosios teisës reguliavimo dalykas
yra nusikaltimas ir bausmë. Naujasis Lietuvos Respublikos baudþiamasis kodeksas pateikia formalø nusikaltimo, kaip vienos nusikalstamø veikø formos, apibrëþimà: Nusikaltimas  tai nusikalstama veika, uþ kurià ástatymas numato laisvës atëmimà. Panagrinëkime nusikaltimo poþymius iðsamiau.
1. Nusikaltimas  tai vieðpataujanèiai vertybiø sistemai pavojinga veika. Þmogaus poelgiø pavojingumas yra pirmas nusikaltimo poþymis, veikos kriminalizacijos prielaida, ástatymø leidëjo kelrodis. Nepavojingi poelgiai negali bûti kriminalizuojami. Veikos pavojingumas neretai yra materialus nusikaltimo poþymis, nes tai parodo nusikaltimo esmæ,
paaiðkina, kodël þmogaus poelgis laikomas nusikaltimu. Þodá pavojingas Lietuvos Respublikos baudþiamasis kodeksas aiðkina taip: keliantis pavojø, darantis þalà, besikësinantis ar kaþkà paþeidþiantis. Ne maþiau svarbu ir tai, á kà kësinamasi, kam  valstybei,
asmeniui ar visuomenei  nusikalstamas poelgis daro þalà.
Visas visuomenines vertybes galima suskirstyti á dvi grupes. Tai:
 visiems þmonëms bendros vertybës, kurias demokratinëje visuomenëje pripaþásta
ir gerbia visos politinës partijos (þmogaus gyvybë, sveikata, laisvë, orumas, nuosavybë, visuomenës saugumas). Ðios vertybës daugiau ar maþiau ginamos (bent jau
ástatymuose) ir totalitarinëse valstybëse;
 ideologinës vertybës, á kurias ávairiø partijø poþiûris paprastai skiriasi,  juk kiekviena visuomenë turi savo vertybiø skalæ.
Didþiàsias vertybes saugo baudþiamoji teisë, todël galima teigti, kad paèios pavojingiausios veikos, kuriomis kësinamasi á didþiàsias vertybes, pripaþástamos nusikaltimais.
Nusikaltimø pavojingumas skiriasi. Jis apibrëþiamas dviem terminais: pavojingumo
pobûdþiu ir pavojingumo laipsniu.
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Kësinimosi
objekto

Veikos
padarymo

Nusikaltimo
pavojingumo
pobûdá lemiantys
poþymiai

vertingumas

motyvas

Nusikaltimo

Kaltës
forma

dalykas

Nusikaltimo
subjekto
ypatumai

Veikos
padarymo
bûdas

Veikos
tikslas

Veikos
padarymo
padariniai

Pavojingumo pobûdá daþniausiai lemia kësinimosi objekto vertingumas. Antai kûno suþalojimas nuo vagystës skiriasi pavojingumo pobûdþiu, nes kûno suþalojimas yra pavojingesnis nusikaltimas, kadangi sveikata yra didesnë vertybë uþ nuosavybæ.
Tuo tarpu keli tapatûs ar vienarûðiai nusikaltimai skiriasi pavojingumo laipsniu, kurá
lemia tam tikrø poþymiø iðreikðtumo mastas (sunkus kûno suþalojimas yra pavojingesnis
uþ lengvà ir t. t.).
2. Veikos prieðingumas baudþiamajam ástatymui. Nusikaltimu laikoma tik tokia pavojinga veika, kuri kriminalizuota ástatyme. Ðis poþymis reiðkia ne tik tai, kad mus dominanti
veika apskritai kelia pavojø kokioms nors vertybëms, bet ir kad yra ástatymas, kuris apraðo nepageidaujamo elgesio poþymius ir numato baudþiamàjà atsakomybæ uþ tokià veikà. Baudþiamieji ástatymai yra specifiniai tuo poþiûriu, kad juose formuluojamos ne ápareigojamosios, o draudþiamosios normos. Jos draudþia daryti poelgius, kuriuos apraðo
baudþiamieji ástatymai.
Jei trûksta bent vieno nusikaltimo poþymio, tai nusikaltimo nëra. Nusikaltimo poþymiai
yra pagrindas inicijuoti baudþiamàjá persekiojimà.
1. Padaryta veika pripaþástama pavojinga
vieðpataujanèioms vertybëms, taèiau neprieðtarauja baudþiamajam kodeksui.

2. Veika prieðtarauja baudþiamajam kodeksui, taèiau nepavojinga vieðpataujanèiai
vertybiø sistemai, nedaro jai þalos.

Trumpa kai kuriø nusikalstamø veikø rûðiø apþvalga
Nusikaltimø þmogaus gyvybei ir sveikatai (kelianèiø pavojingø þmogaus gyvybei ir sveikatai) samprata

Vienas ið pagrindiniø baudþiamosios teisës uþdaviniø  þmogaus ir jo svarbiausiø vertybiø
apsauga nuo nusikalstamø këslø. Lietuvos Respublikos Konstitucija skelbia, kad þmogaus
gyvybæ saugo ástatymas, þmogaus laisvë ir asmuo  nelieèiami, þmogaus orumà gina ástatymas. Ðias nuostatas ágyvendina ir Lietuvos Respublikos baudþiamasis kodeksas.
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Objektyviai þmogaus interesus paþeidþia kiekvienas nusikaltimas, taèiau nusikaltimais
þmogui (asmeniui) laikoma tik ta grupë nusikaltimø, kuriø rûðinis ir tiesioginis, be to,
pagrindinis (ne papildomasis) objektas yra bûtent þmogus kaip gamtos kûrinys, jo pagrindinës, ágimtosios savybës. Daugumos ðaliø baudþiamieji kodeksai nusikaltimams þmogui teikia virðenybæ. Rûðinis nusikaltimø þmogui objektas yra pats þmogus, t. y. biologinë
bûtybë, individas. Tiesioginis ðiø nusikaltimø objektas gali bûti þmogaus gyvybë, sveikata, laisvë, orumas. Pagal tiesioginá objektà nusikaltimai þmogui skirstomi á:
1) nusikaltimus asmens gyvybei (tyèinis nuþudymas, privedimas prie saviþudybës);
2) nusikaltimus asmens sveikatai (ávairûs kûno suþalojimai, neteisëtas aborto padarymas, patekusiojo á gyvybei pavojingà padëtá palikimas);
3) nusikaltimus asmens laisvei (vaiko pagrobimas arba sukeitimas, neteisëtas laisvës
atëmimas, ákaitø paëmimas);
4) lytinius nusikaltimus (iðþaginimas, moters prispyrimas lytiðkai santykiauti, tvirkinamieji veiksmai);
5) nusikaltimus asmens garbei ir orumui (ðmeiþimas, áþeidimas).

Nusikaltimø ir baudþiamøjø nusiþengimø valstybës tarnybai ir vieðiesiems interesams samprata

Lietuvos Respublikos baudþiamojo kodekso 33 sk. átvirtinta nusikaltimø ir baudþiamøjø
nusiþengimø valstybës tarnybai ir vieðiesiems interesams sudëtis. Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 5 str. numato, kad valstybës valdþià Lietuvoje vykdo Seimas, Vyriausybë ir
teismas. Valdþios galias riboja Konstitucija. Valdþios ástaigos tarnauja þmonëms. Valstybës tarnautojai ir pareigûnai privalo tinkamai vykdyti savo tarnybines pareigas, laikytis
nustatytos darbo ir valstybinës drausmës. Tuo pabrëþiama valstybës aparato  þmogaus
teisiø ir laisviø apsaugos ir realizavimo garantijos  svarba. Valstybës, visuomenës ir þmogaus gyvenimui ypaè svarbu veiksmingas, stabilus, pagal Konstitucijà, ástatymus ir kitus
teisës aktus veikiantis valstybës aparatas. Tai labai priklauso nuo valstybës tarnyboje dirbanèiø asmenø sàþiningumo, pareigingumo ir atsakomybës. Valstybës tarnybos ástatymo 3 str. 1 d. nustatyta, kad Lietuvos Respublikos valstybës tarnyba grindþiama ástatymo
virðenybës, lygiateisiðkumo, politinio neutralumo, skaidrumo ir karjeros principais. Ðiø
principø laikymasis valstybës tarnyboje realiai garantuoja þmogaus teisiø, laisviø, interesø apsaugà, teisëtumà visuomenës, valstybës gyvenime, ekonominæ gerovæ ir pan.
Valstybës tarnybos darbuotojai atsakingi uþ tam tikrø valstybës ástaigø, institucijø
funkcijø vykdymà, t. y. turi teisæ ir pareigà teikti þmonëms atitinkamas vieðàsias paslaugas. Taèiau savo pareigø nevykdydami arba vykdydami netinkamai, nesàþiningai, arba
dël savo interesø pasinaudodami tarnybine padëtimi, jie dezorganizuoja, griauna ávairiø
srièiø ir ávairiø lygmenø valstybës tarnybos darbà, stabdo ar net griauna svarbiø projektø,
ástatymø ágyvendinimà ir pan. Taip tiesiogiai ar netiesiogiai paþeidþiamos þmogaus teisës
ir laisvës, skurdinama visø visuomenës nariø materialinë gerovë ir pan. Pabrëþtina, kad
nusikalstamo kësinimosi á valstybës tarnybà padariniø mastas tiesiogiai priklauso nuo
kaltininko einamø pareigø svarbos: kaltininkø, einanèiø valstybës tarnyboje aukðtesnes
pareigas, nusikalstami veiksmai sukelia sunkesnius padarinius, ypaè politiniu poþiûriu.
Taigi nusikaltimai valstybës tarnybai iðkreipia arba paneigia Konstitucijos nuostatas dël
valstybës valdþios priedermës tarnauti þmonëms, o tai pakerta þmoniø pasitikëjimà ne
tik valstybës tarnyba, bet ir apskritai valstybe.
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Nusikaltimai valstybës tarnybai  tai pavojingos veikos asmenø, kurie, eidami atitinkamas pareigas valstybës tarnyboje ir pasinaudodami jomis, daro esminæ þalà valstybës
interesams ar kitiems asmenims. Ðie nusikaltimai visada susijæ su tarnybine subjekto padëtimi. Kaltininkas eina tam tikras pareigas valstybës tarnyboje ir todël gali bûti tokiø
nusikaltimø subjektas. Taigi nusikaltimus valstybës tarnybai, kitaip nei panaðius nusikaltimus, pavyzdþiui, kai kuriuos valstybinius nusikaltimus ar nusikaltimus valdymo tvarkai,
padaro tø paèiø institucijø darbuotojai, t. y. á jø normalià veiklà kësinamasi ið vidaus.
Bûtent tarnybinë padëtis sudaro subjektui galimybes atlikti veiklà, esanèià nusikaltimo
valstybës tarnybai objektyviosios pusës poþymiu.
Tam tikros einamos pareigos, ágaliojimai valstybës tarnyboje panaudojami (sudaro
galimybes) padaryti nusikalstamà veikà, t. y. veikti prieðingai tarnybos interesams. Tokia
veika paþeidþia valstybës tarnybos principus, normalià valstybës tarnybos institucijø veiklà, prieðtarauja valstybës tarnybos priedermei ir funkcijoms. Vienais atvejais ðie nusikaltimai padaromi tiesiogiai pasinaudojant savo tarnybiniais ágaliojimais ar kompetencija,
kitais  nusikalstama veika padaroma ne subjekto tarnybiniø ágaliojimø srityje, bet darant poveiká neteisëtai kitø subjektø veiklai tarnyboje. Einamos pareigos valstybës tarnyboje, jø pobûdis ir svarba paprastai turi tiesioginæ reikðmæ nusikalstamo tarnybinio paþeidimo ir jo padariniø pobûdþiui, mastui. Kartu paþymëtina, kad nusikaltimais valstybës
tarnybai paþeidþiami ne tik valstybës tarnybai keliami bendrieji reikalavimai, átvirtinti ástatymuose, bet ir nevykdomi ar netinkamai vykdomi specialieji reikalavimai, átvirtinti kituose teisës aktuose, pavyzdþiui, tarnybiniuose statutuose, pareigybinëse instrukcijose.
Pats pavadinimas nusikaltimai valstybës tarnybai ne tik atskleidþia rûðiná ðiø nusikaltimø objektà, bet ir apibrëþia sritá, kurioje ðie nusikaltimai gali bûti padaromi. Pagal
Lietuvos Respublikos valstybës tarnybos ástatymà, valstybës tarnyba  tai valstybës tarnautojø veikla valstybës institucijose ar ástaigose atliekant vieðojo administravimo, ûkines ar technines funkcijas arba teikiant vieðàsias paslaugas visuomenei. Valstybës ar savivaldybiø institucijos yra atstovaujamoji valdþia; valstybës vadovas; vykdomoji valdþia;
teismø valdþia; kontrolë. Taigi valstybës tarnyba  tai vieðojo valdymo, tvarkymo ir paslaugø sritis. Valstybës tarnybos veikloje ir santykiuose vyrauja vieðasis interesas. Vieðojo
intereso, kaip valstybës pripaþinto ir teisës ginamo visuomeninio intereso, ágyvendinimas
yra viena ið svarbiausiø paèios visuomenës egzistavimo ir raidos sàlygø.
Nusikaltimø valstybës tarnybai padarymo vieta nebûtinai yra kaltininko tarnybos vieta.
Neteisëti veiksmai gali bûti padaromi ir ne subjekto darbo vietoje, o kitoje valstybinëje ar
savivaldybës ástaigoje, organizacijoje. Kaltininkas, pasinaudodamas tarnybine padëtimi, tarnybiniais ryðiais ir autoritetu, gali daryti poveiká kitiems asmenims atlikti veiksmus.
Kadangi nusikaltimai valstybës tarnybai (iðskyrus tarnybos pareigø neatlikimà) daþniausiai pasireiðkia kaip veikos, kai pasinaudojant tarnyba valstybës institucijose siekiama savanaudiðkø, asmeniniø tikslø ir tai daroma prieðtaraujant valstybës interesams, ðie
nusikaltimai dar apibûdinami ir kaip korupciniai. Pabrëþtina, kad ðie nusikaltimai daþnai
ágauna ir tarptautiná pobûdá (pavyzdþiui, uþsienio investicijø, kreditø reguliavimas, paslaugø, uþsakymø kontraktø sudarymas, privatizavimo procesas, kai dalyvauja uþsienio
valstybiø kapitalas).
Remiantis nusikaltimø valstybës tarnybai samprata, rûðiniu jø objektu laikytina teisinës valstybës sieká atitinkanti normali, efektyvi, autoritetinga, Konstitucijai, ástatymams
ir kitiems teisës aktams neprieðtaraujanti valstybës ir savivaldybiø ástaigø bei institucijø
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veikla. Tiesioginis ðiø nusikaltimø objektas yra atskirø valstybës ástaigø, institucijø normali, efektyvi, autoritetinga, pagal Konstitucijà, ástatymus ir kitus teisës aktus, pavyzdþiui, statutus, pareigybines instrukcijas, vykdoma veikla.
Tad ir rûðinis, ir tiesioginis nusikaltimø valstybës tarnybai objektas apibûdinamas to
paties pobûdþio vertybëmis, o papildomos vertybës gali bûti nukentëjusiojo asmenybë,
sveikata, orumas, nuosavybë ir t. t.
Objektyvioji nusikaltimø valstybës tarnybai pusë paprastai pasireiðkia aktyviais veiksmais. Kai kuriø nusikaltimø valstybës tarnybai (kyðio paëmimas, tarpininko kyðininkavimas)
sudëtis apraðoma kaip formalioji, taèiau tai nereiðkia, kad ðie nusikaltimai nesukelia padariniø. Kiekvienas nusikaltimas valstybës tarnybai neiðvengiamai paþeidþia normalià valstybës ar savivaldybiø institucijø, ástaigø veiklà, menkina jø autoritetà. Neretai padariniai yra
akivaizdûs arba labai ávairûs, o kartais atsiranda, pajuntami praëjus daug laiko po to, kai
buvo padaryta nusikalstama veika, todël ir atskirø nusikaltimø sudëtyje nenurodomi.
Taigi nusikaltimø objekto turinys, nusikaltimø pavojingumas, atsiradæ padariniai, ðiø
nusikaltimø padarymo ir padariniø atsiradimo mechanizmas bei kitos ypatybës suponuoja ir specialø nusikaltimø valstybës tarnybai subjektà  valstybës tarnybos tarnautojà
ar valstybës tarnybos pareigûnà.
Valstybës tarnybos ástatymas nustato, kad valstybës tarnautojas yra fizinis asmuo,
ágijæs Lietuvos Respublikos valstybës tarnybos ástatymo ir kitø ástatymø nustatytà valstybës tarnautojo statusà ir valstybës ar savivaldybiø institucijose arba ástaigose atliekantis
vieðojo administravimo, ûkines ar technines funkcijas arba teikiantis vieðàsias paslaugas.
Subjektyvioji nusikaltimø valstybës tarnybai pusë ástatyme paprastai apibûdinama tyèia, o ðiø nusikaltimø sudëtyje kaip bûtinas poþymis nurodomi savanaudiðki ar asmeniniai tikslai. Tyèios turiná nusikaltimuose valstybës tarnybai sudaro keletas momentø. Kaltininkas:
1) supranta, kad yra valstybës tarnybos darbuotojas;
2) þino savo ágaliojimus, pareigas, funkcijas, kurias já vykdyti ápareigoja ástatymai, kiti
valstybës tarnybà reglamentuojantys teisës aktai, darbo sutartis;
3) supranta, kad jo tarnybiniai veiksmai gali turëti teisiniø ir kitø padariniø;
4) suvokia, kad jo atliekami (ar neatliekami) veiksmai virðija jo ágaliojimus, kompetencijà, prieðtarauja tarnybos interesams ir yra draudþiami;
5) numato, kokià þalà gali sukelti jo neteisëtas elgesys pasinaudojant tarnybine padëtimi;
6) supranta, kad toks elgesys siejasi su valstybës tarnyboje einamomis pareigomis
arba yra nuo jø neatskiriamas, todël, be kitø þalingø padariniø, menkina ir valstybës tarnybos autoritetà;
7) siekia atlikti neteisëtus su tarnyba susijusius veiksmus ir nori arba sàmoningai leidþia, kad atsirastø ðiø veiksmø padariniai. Padariniø atþvilgiu kaltininko tyèia daþniausiai bûna nesukonkretinta. Jei apraðyta formalioji nusikaltimo valstybës tarnybai sudëtis, kaltininko psichinis ir valinis santykis apibûdinami tik veikos atþvilgiu.
Atskiruose nusikaltimuose valstybës tarnybai (pavyzdþiui, kyðio paëmimo, neteisëto
dalyvavimo komercinëje ar finansinëje ámonës veikloje) savanaudiðkumas nëra tiesiogiai
átvirtintas kaip bûtinasis poþymis. Taèiau ðiø nusikaltimø padarymo bûdas, aplinkybës,
subjektyvioji pusë suponuoja bûtent savanaudiðkus asmeniniø tyèiniø nusikaltimø valstybës tarnybai motyvus, tikslus.
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VERSLO ETIKOS ASPEKTAI
VERSLO (KOMERCINËS) TEISËS KURSO MODULIS
Dalyko paskirtis
1. Susipaþinti su verslo teisës sàvoka, ðaltiniais ir sistema.
2. Iðnagrinëti teisinius verslo santykius ir verslo teisës subjektus, jø teisiná statusà.
3. Iðanalizuoti ámoniø rûðis, steigimà, reorganizavimà, veiklos licencijavimà, likvidavimà.*
4. Iðsiaiðkinti ámoniø bankroto ir restruktûrizavimo procesà.
5. Aptarti atsakomybæ komerciniuose santykiuose.
6. Iðnagrinëti pagrindinius verslo etikos aspektus (etikos samprata, objektas ir funkcijos, svarba vieðajame administravime ir versle, valstybës tarnautojø profesinës
etikos principai ir vertybës, diskrecijos svarba vieðojo administravimo etikoje).*
7. Susipaþinti su etikos problemomis ir jø prieþastimis.*
Verslo (komercinës) teisës dalyko paskirties 3, 6 ir 7 punktuose ávardyti tikslai sietini su
korupcija, kaip verslo etikos problema, ir jos atsiradimo prieþastimis.
Siekiant iðnagrinëti korupcijà versle, papildomai iðskirtini ðie potemiai:
1. Etikos problemos sàvoka ir korupcija kaip verslo etikos problema.
2. Korupcijos paplitimas (lygis ir mastas) Lietuvoje.
3. Korupcijos prieþastys ir padariniai.
4. Piktnaudþiavimo valstybës tarnyba problemos.
5. Praktiniø etikos problemø ir situacijø analizë.
6. Antikorupcinë veikla, jos kryptys.

Literatûra
1. Bakenas L., Valdininkai ir iððûkis etikai, Mokslas ir gyvenimas, 1996, Nr. 3.
2. Rose-Ackerman S., Korupcija ir valdþia: prieþastys, padariniai ir reforma. Vilnius: Vaga, 2001.

Praktinës uþduotys
Uþduotys skirtos verslo (komercinës) teisës dalyko studentams, atsiþvelgiant á ðio modulio programos pakeitimus, atsiradusius integravus á jà antikorupciná ðvietimà.
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1 uþduotis.

Kokios prieþastys, jûsø nuomone, lemia korupcijà Lietuvoje? Paþymëkite, ar pritariate
nurodytiems teiginiams, ir pratæskite jø sàraðà.
Iðorinës prieþastys

Vidinës prieþastys

 tinkamo mentaliteto nebuvimas
 visuomenës pilietiðkumo stoka
 visuomenës poþiûrio á korupcijà neapibrëþtumas ir prieðtaringumas
 nesiprieðinimas korumpuotiems valstybës tarnautojams
 pilieèiø pasyvumas antikorupcinëje
veikloje
 teisës aktø netobulumas, daþnas
keitimas ir kolizijos
 nebaudþiamumas
 kontrolës sistemø, liudytojø apsaugos
programø netobulumas
 teisiniø procedûrø ir priemoniø netobulumas
 pareigûnø skyrimo, atleidimo ir nuðalinimo procedûrø netobulumas
 profesinio elgesio kodekso valstybës
tarnyboje nebuvimas
 nedarbas
 sveikatos draudimo sistemos netobulumas
 maþi valstybës tarnautojø atlyginimai











netinkama duomenø apsauga
kontrolës stoka
netinkamas darbo organizavimas
kvalifikacijos stoka
aiðkiai apibrëþtø ágaliojimø nebuvimas
silpnas rizikos administravimas
rotacijos principo nebuvimas
motyvacinë karjeros sistema
neiðplëtotos vidaus ir iðorës audito
sistemos
 nepakankamai skaidrus sprendimø
priëmimo procesas
 nepaðalintos korupcijos prielaidos
skiriant ámoniø, kuriose vyrauja valstybës kapitalas, vadovus, nustatant jø
atsakomybæ ir pan.

2 uþduotis.

Ávertinkite, kà paveiks tradicinës antikorupcinës priemonës.
Korupcijos maþinimo priemonë
Didelës baudos uþ korupcijà ir atsakomybës
didinimas
Valdininkø algø didinimas
Iðlaidø specialiosioms tarnyboms didinimas
Karðtosios linijos
Visuomenës ðvietimas (nepakantumo korupcijai didinimas)

Kam bus daromas poveikis? (áraðykite)
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3 uþduotis.

Atsakykite á klausimus:
1. Kur riba tarp dovanos ir kyðio?
2. Kaip vertinate maþos vertës daiktø  kalendoriø, atvirukà, kavos pakeliø ir pan. 
dovanojimà?
3. Ar gali valstybës tarnautojas priimti dovanà, pavyzdþiui, paveikslà, ir vieðai jà parodyti?
4. Ar reikia sukurti valstybës tarnautojø etikos kodeksà?
5. Kokiø priemoniø turëtø imtis valstybës tarnybos institucijø vadovai skatindami pavyzdingà elgesá ir kokias sankcijas turëtø taikyti netinkamai besielgiantiems pavaldiniams?
6. Kokiø priemoniø ir sankcijø stinga ir kokiø, jûsø nuomone, dar reikëtø imtis?
7. Kokia galima kovos su korupcija strategija?
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PRIVATIEJI INTERESAI IR ATSTOVAVIMAS
MOKYMOSI VISÀ GYVENIMÀ STRATEGIJØ KURSO MODULIS

Kursas yra C grupës (specialybës) pirmosios pakopos dalykas, skirtas andragogikos bakalauro studijø programos studentams; paskaitas taip pat lanko bûsimieji psichologijos ir
sociologijos bakalaurai. Ið viso  71 studentas.

Bendras paskaitø apibûdinimas
Paskaitø paskirtis  sudaryti galimybæ remiantis ðaltiniais (moksline literatûra, dokumentais ir kt.) diskutuoti ir argumentuoti privaèiøjø interesø vieðinimo ir gynimo platesnëje
erdvëje klausimus mokymosi visà gyvenimà diskurso lauke, ávardijant demokratinei gyvenimo sanklodai priimtinas formas.

Modulio vieta kurse
XX a. paskutiniame deðimtmetyje susipaþinus su J. Delors ataskaita apie visuomeninës ir
ekonominës plëtros galimybes vieningoje Europoje, buvo iðryðkintos kelios sritys, kuriose
pabrëþiamas mokymasis  mokymasis dirbti ir bûti drauge, mokymasis bûti pilieèiais.
Gyventi kartu  tai ugdytis tinkamus socialinius ágûdþius, apimanèius tarpkultûriná bendravimà ir bendradarbiavimà; mokytis bûti pilieèiais  tai mokytis spræsti ávairaus pobûdþio vietinio, regioninio, nacionalinio ir tarptautinio lygmens problemas. Socialiniø (socialinës atskirties maþinimo, ávairiø gyventojø grupiø integracijos), ekologiniø ir politiniø
uþdaviniø sprendimas yra neatsiejamai susijæs su dviem apsektais  dalyvavimu ir socialinës sanglaudos, ávertinanèios ávairovæ, stiprinimu. Mokymasis bûti pilieèiais apima þinojimà, kaip demokratinei visuomenei priimtinomis procedûromis reikðti savo nuomonæ,
bei dràsà tai daryti. Pilietiðkumo esmæ sudaro savo, savo artimiausios aplinkos, ávairiø
susivienijimø, judëjimø, bendruomenës interesø ir poreikiø, taip pat visiems bendrø ar
unikaliø socialiniø vertybiø, savo teisiø bei teisiø tø, kuriems sunku jas apginti (marginalios grupës, nepilnameèiai, neágalieji ir pan.), gynimas. Uþtikrinti, kad kiekvienas þmogus,
kiekvienas bendruomenës ar visuomenës narys paisytø teisinëje visuomenëje galiojanèiø
normø, yra svarbiausia sàlyga kuriant lygiø galimybiø visuomenæ. Piktnaudþiauti valdþia
ámanoma visose socialinës-ekonominës sanklodos grandyse: suaugæs þmogus gali valdþia piktnaudþiauti vaiko, sveikas  neágaliojo, visateisis pilietis  imigranto atþvilgiu.
Kaip rodo tyrimai, piktnaudþiavimas valdþia paplitæs visose valstybëse, todël ES ðvietimo
politikos dokumentuose, paþymëjus, kad tokie bruoþai kaip pilietiðkumas, aktyvumas
ginant savo teises ir savanoriðkas pareigø vykdymas ne visada iðsiugdomi savaime, ðiam
klausimui skiriamas ypatingas dëmesys. Antikorupciniam ugdymui skirtame kurso modulyje atskiras dëmesys rodomas tinkamiems valdþios raiðkos bûdams, visø pilieèiø, o
ypaè ðvietimo darbuotojø (kadangi kurso klausytojai  bûsimieji mokytojai, vadybininkai), pareigai ginti savo teises ir teises tø, uþ kuriuos atsako. Modulyje remiamasi plaèiuoju poþiûriu á antikorupcijos sàvokà, apimanèiu ne tik valdþios pareigûnø piktnaudþiavimà
jiems suteikta valdþia, bet ir privaèiø asmenø, taip pat kiekvieno, turinèio tam tikrà val-
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dþios ryðá su kitu þmogumi, piktnaudþiavimà savo galia. Ðiai moderniosios antikorupcijos
sampratai iðryðkinti pasitelktos teisës doktorantës A. Raudonienës straipsnio idëjos, pagrindþianèios bûtinybæ visuose lygmenyse ginti savo teises.

Iðklausæ paskaitas, studentai gebës:





skirti privatøjá ir visuomeniná interesus;
skirti mokymosi visà gyvenimà strategijas individo ir pilieèio ugdymo (-si) aspektu;
suvokti pilietiðkumo ávairovës sklaidà demokratinëje valstybëje;
nurodyti pilietiðkumo ugdymo galimybes mokymosi visà gyvenimà diskurse.

Dalyko valandø paskirstymas
Ið viso dalykui skirta 8 val. (ið jø 6 val.  paskaitos, 1 val.  individualus darbas, 1 val. 
þiniø tikrinimas pasitelkus diskusijà).

Vertinimas
Vertinamas susipaþinimas su skaitiniø medþiaga ir dalyvavimas diskusijose.

Metodai
Ðios paskaitos yra sudedamoji kurso dalis. Jos vyksta susipaþinus su pagrindiniais kurso
reikalavimais, temomis ir klausimais, taip pat su ávairiomis didaktinëmis priemonëmis.
Skatinama aktyvi veikla (mokymasis, pagrástas atradimo metodu), kadangi ði paskaitø
organizavimo logika studentams jau paþástama. Antrasis metodas  mokymasis veikiant.
Skatintina savarankiðka skaitiniø paieðka, klausimai, abejonës ir pan., kadangi nagrinëjama tema siejasi su aktyvia pilieèiø pozicija. Taip pat dirbama grupëmis, ðis darbas apibendrinamas iliustruojant asociacijø ir atstovavimo reiðkinius visuomenëje, paskaita, kurioje
iðryðkinamos pagrindinës temos. Kiekvienos paskaitos diskusijø laukui apibrëþti parengiami skaitiniai, su kuriais studentai susipaþásta ið anksto, paieðkoma duomenø, argumentø, kad vyktø prasminga diskusija.

IÐPLËSTINIS PASKAITØ PLANAS
1 paskaita
1. Demokratija  bendrieji principai ir sampratø ávairovë.
2. Privatusis ir vieðasis interesai  konfliktas ir derinimas.
Etapas

Metodas

Literatûra, priemonës

Ankstesnë paskaita Paskaita

Buvo pateikta argumento struktûra.

Rengiantis paskaitai Savarankiðkas
darbas (parengtø
tekstø ir rekomenduojamos literatûros analizë)

Bûtina perskaityti:
1) Mokymosi visà gyvenimà strategijos. Sàvadas.
Kaunas, 2003, 3 sk.;
2) I skaitinius (Pranevièienë B., Kvaziteismai
administracijos kontrolës sistemoje. Vilnius, 2003).
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Paskaita ar
konsultacija

Grupës diskusijos

103

Diskusijø pradþios klausimai remiantis
perskaitytais skaitiniais:
Kas ir kodël atrodo svarbiausia?
Kuo abejojate, dël ko ginèytumëtës? Pagráskite.
Diskusijø plëtotës klausimai:
Kaip apibûdintumëte privatøjá ir vieðàjá interesus?
Kas ypaè svarbu Lietuvai ðiuo poþiûriu? Kodël?
Ar mûsø ðalyje atskirti vieasis ir privatusis
interesai?
Kur jie susipina?
Kokiose srityse jie turi susipinti?
Kokiose srityse ir kodël jie neturëtø susipinti?

Literatûra

Diskusijø
apibendrinimas

Diskusijas apibendrinantys klausimai:
Koks suaugusiøjø ðvietëjo, mokytojo vaidmuo
ginant nesusipinanèias privaèiojo ir vieðojo
interesø sritis?
Kodël demokratinëje visuomenëje svarbu tai
svarstyti?

Paskaita

Analizuojamos vieðojo ir privaèiojo intereso
sampratos bei jø sàsajos þmogaus teisø ir
pilietiðkumo kontekste, tinkami privaèiojo
intereso raiðkos demokratinëje visuomenëje
bûdai.

Apibendrinimas

Remiantis skaitiniø, diskusijø ir paskaitos
medþiaga, apibendrinama, kokiu teisëtu ir
demokratinei visuomenei priimtinu bûdu galima
vieðinti ir ginti privaèiuosius interesus ir kodël tai
svarbu demokratinei þiniø visuomenei.

1. Pranevièienë B., Kvaziteismai administracijos kontrolës sistemoje. Vilnius, 2003, p. 2732.
2. Raudonienë A., Modernëjanti klasikinio korupcijos apibrëþimo Lietuvoje kaita, Jurisprudencija, t. 32 (24), 2002, p. 114121.
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2 paskaita
1. Atstovavimas demokratinëje visuomenëje.
2. Privaèiøjø poreikiø raiðkos visuomeninëje erdvëje formos.
3. Pilietiðkumas  sampratos kiltis, ávairovë ir pagrindiniai elementai.
Etapas

Metodas

Literatûra, priemonës

Ankstesnë paskaita Paskaita

Buvo nagrinëjamos vieðojo ir privaèiojo intereso
sàvokos.

Rengiantis
paskaitai

Savarankiðkas
darbas (parengtø
tekstø ir rekomenduojamos literatûros analizë)

Bûtina perskaityti:
1) Mokymosi visà gyvenimà strategijos. Sàvadas.
Kaunas, 2003, 3 sk.;
2) II skaitinius (Welton M., Pilietinë visuomenë ir
vieoji sfera).

Paskaita ar
konsultacija

Grupës diskusijos

Diskusijø pradþios klausimai remiantis perskaitytais skaitiniais:
Kas ir kodël atrodo svarbiausia?
Kuo abejojate, dël ko ginèytumëtës? Pagráskite.
Diskusijø plëtotës klausimai:
Ar mûsø ðalyje yra atskiriems þmonëms kylanèiø,
taèiau plaèiau nevieðinamø ir neatstovaujamø
problemø? Jeigu taip, kokios tai problemos?
Jeigu ne, kas jas vieðina ir joms atstovauja?
Kokias inote NVO? Jeigu dalyvaujate kokios nors
NVO veikloje, supaþindinkite su jos tikslais,
veiklos formomis, tikslinëmis grupëmis, kurioms
ji stengiasi atstovauti. Pasidalykite patirtimi, ar
lengva tai daryti. O gal esate NVO atstovaujamas
asmuo?
Kokios yra aktyvaus pilietiðkumo ugdymo (-si)
galimybës mûsø ðalyje mokymosi visà gyvenimà
strategijø poþiûriu? Pateikite pavyzdþiø, kaip
pilieèiai reiðkia savo valià. Kokios yra galimybës
ar teisës jà reikðti? Dël ko kartais nepasinaudojama savo galimybëmis ar teisëmis?

Diskusijø
apibendrinimas

Diskusijas apibendrinantys klausimai:
Kokiø asmeninës, socialinës ar profesinës veiklos
dalykø dar turëtumëme mokytis mokymosi visà
gyvenimà strategijø poþiûriu? Kaip tai darytumëte?

Vaiva Zuzavièiûtë. PRIVATIEJI INTERESAI IR ATSTOVAVIMAS
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Paskaita

J. Habermaso socialinio mokymosi teorija;
asociacijos demokratinëje visuomenëje; pilietiðkumo sampratø esmë ir ávairovë; pilietiðkumo
veiklos raiðka.

Apibendrinimas

Remiantis skaitiniø, diskusijø ir paskaitos medþiaga, apibendrinama viena ið mokymosi visà
gyvenimà strategijø  pilietinio aktyvumo
skatinimas.

Literatûra

1. Chambers C., Feminist Discourse / Practical Discourse, in J. Mehan, (ed.), Feminists Read
Habermas. New York: Routledge, 1995.
2. Dahl R. A., Demokratija ir jos kritikai. Vilnius: Amþius, 1994.
3. Habermas J., Between Fact and Norms: Contribution to a Discourse Theory of Law and
Democracy. Cambridge, MA: MIT Press, 1996.

3 paskaita
1. Mokymosi visà gyvenimà strategijos pilietiðkumo memorandumas  duotybë ar
ugdant iðryðkëjantis dalykas?
Etapas

Metodas

Literatûra, priemonës

Ankstesnë paskaita Paskaita

Buvo nagrinëjama pilietiðkumo sàvoka, pilieèiø
veikla, atsakomybë, teisës, pareigos ir naudojimasis jomis.

Rengiantis
paskaitai

Savarankiðkas
darbas (parengtø
tekstø ir rekomenduojamos literatûros analizë)

Bûtina perskaityti:
1) Mokymosi visà gyvenimà strategijos. Sàvadas.
Kaunas, 2003, 3 sk.
2) III skaitinius (mokymosi visà gyvenimà memorandumo iðtrauka).

Paskaita ar
konsultacija

Paskaita

Socialinio gyvenimo daugiasluoksniðkumas
Europos Sàjungoje. Mokymasis kaip socialiniø ir
politiniø problemø identifikavimo ir sprendimo
priemonë.

Grupës diskusijos

Diskusijø pradþios klausimai remiantis perskaitytais skaitiniais:
Kas ir kodël atrodo svarbiausia?
Dël ko abejojate, ginèytumëtës? Pagráskite.
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Diskusijø plëtotës klausimai:
Kuo argumentuojama teigiant, kad mokymosi
visà gyvenimà dëmesio centre yra pilietiðkumas,
gebëjimas dirbti drauge, kultûra?
Kurie ið ðiø dalykø ágyvendinami Lietuvoje? Kuriø
stinga?
Kokius mokymosi gyventi ir dirbti drauge aspektus ypaè pabrëþtumëte? Kodël?
Diskusijas apibendrinantys klausimai:
Kodël mokymosi visà gyvenimà strategijø
poþiûriu nepakanka tobulinti vien profesinæ
kompetencijà? Kokius Lietuvos visuomeninius
reiðkinius galima suðvelninti tik mokantis tinkamai gyventi ir dirbti drauge?
Diskusijø, paskaitø
apibendrinimas

Remiantis visø trijø skaitiniø, diskusijø ir paskaitø
medþiaga, apibendrinama iðryðkinant kiekvieno
þmogaus gebëjimà ir galëjimà (galimybiø ir jø
ávairovës poþiûriu) mokytis siekti kompetencijø
darnos; profesinë ir asmeninë kompetencija;
pilietinë kompetencija kaip dalyvavimas vieðuosiuose reikaluose, privaèiojo intereso gynimas
teisinei, demokratinei, þiniø visuomenei priimtina
ir tinkama forma.

Literatûra

1. Dahl R. A., Demokratija ir jos kritikai. Vilnius: Amþius, 1994.

Paskaitø apmàstymas
Pristaèius andragogikos bakalauro studijø programos mokymosi visà gyvenimà strategijø kurso modulá Privatieji interesai ir atstovavimas, studentø buvo papraðyta apmàstyti
nagrinëtàsias temas, kilusias diskusijas.
Dirbdami 57 þmoniø grupelëmis, studentai nurodë kelis lygmenis, kuriuose andragogas, suaugusiøjø mokytojas, gali prisidëti prie pilietinës visuomenës formavimosi:
 individo lygmuo: jame yra svarbiausia individo atsakomybë;
 bendruomenës lygmuo: èia svarbus tiek individo, tiek ugdymo ir valstybës institucijø, tiek neformaliojo ðvietimo organizacijø vaidmuo;
 ekonomikos lygmuo: siekiant darnios ir tvarios plëtros, bûtinos profesiniø sàjungø, organizacijø pastangos ir tinkama valstybës strategija.
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Andragogo atsakomybæ studentai apibrëþë kaip:
 motyvavimà, pavyzdþiui, þmogø átikinant, kad svarbu tobulinti kompetencijà; parodant þmogaus svarbà organizacijoje; skatinant nebijoti naujoviø, neatsiriboti
nuo jø; parodant naujos kompetencijos ryðá su praktika;
 paramà mokantis, pavyzdþiui, mokant tinkamai paskirstyti laikà; padedant ágyti
savarankiðko darbo ágûdþiø; sudarant realias sàlygas mokytis (vieta, laikas, priemonës); sukuriant tinkamà ir saugià mokytis aplinkà (palanki atmosfera, konfidencialumas); informuojant apie mokymosi galimybiø ávairovæ, sudarant sàlygas
pasirinkti (pavyzdþiui, tinkamus darbo metodus);
 pilietinæ pozicijà, pavyzdþiui, ugdyti nesivadovaujant konkurencijos principais; skatinti pilietiná aktyvumà; rengiant mokytojus, akcentuoti pilietinæ atsakomybæ; padëti þmonëms adaptuotis organizacijoje.
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Romas Prakapas

KORUPCIJOS KAIP MORALINËS PROBLEMOS
SPRENDINYS ETIKOS KODEKSE
PROFESINË ETIKA
Tikslas
Supaþindinti studentus su etikos kodeksais kaip moraliniø problemø sprendimo ðaltiniais.

Metodai
Darbas grupëmis, teksto analizë ir interpretacija, apmàstymas.

Priemonës
Tekstai (etikos kodeksai, korupcijos sampratos apibûdinimai), etikos kodeksø analizës
lentelës, korupcijos sampratos schema.

Eiga
1. Studentai suþino, kad ávairiø srièiø specialistai savo veiklà paprastai grindþia tam tikromis
vertybinëmis nuostatomis, susitarimais, kad ávairiø organizacijø ar profesijø atstovai daþnai
susikuria principus, deklaracijas, etikos kodeksus ir pan. Visa tai  tarsi tam tikri imperatyvai,
padedantys formaliai uþtikrinti deramà konkreèios grupës profesionalø elgesá. Etikos kodekso misija, anot J. Palidauskaitës (2001),  tarpininkauti formaliuose visuomenës ir atskiros profesijos ar organizacijos atstovø santykiuose, apibrëþti profesijos ar organizacijos nariø tarpusavio santykius. Ði tarpusavio santykiø apibrëþties bûtinybë labiau iðryðkëja ávairiø
kriziø, skandalø metu, ir ypaè  sprendþiant etikos klausimus. Mat daugelá problemø daþniausiai sukelia tam tikros paribio situacijos, kai vertybinës nuostatos susipina su teisës
problemomis (apgavystë, korupcija, piktnaudþiavimas, interesø konfliktas ir kt.).
2. Studentai suskirstomi á grupes, kurioms iðdalijami ávairûs etikos kodeksai (þr. literatûros sàraðà). Kiekviena grupë iðnagrinëja gautuosius etikos kodeksus, iðskirdama jø tikslà,
vertybes, principus, pranaðumus ir trûkumus.
3. Grupës pristato savo darbà pildydamos lentelæ:
Etikos kodeksai
Tikslai

Pranaðumai

Vertybës

Principai

Trûkumai
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Diskutuojant iðryðkinami pagrindiniai etikos kodeksø tikslai (uþkirsti kelià neetiðkam elgesiui; nubrëþti atsakomybës ribas; skatinti elgtis etiðkai; atlikti moralinio ðvietimo funkcijà; drausminti profesijos atstovus ar organizacijos narius; padëti priimti sprendimus;
didinti visuomenës pasitikëjimà; kelti profesijos ávaizdá visuomenës akyse), vertybës ir
principai (rûpestingumas, geranoriðkumas, sàþiningumas, atsiskaitomumas, teisingumas,
pagarba, atsakomybë, pilietiðkumas etc.), pranaðumai ir trûkumai.
4. Studentams pateikiami korupcijos sampratos tekstai, pristatoma korupcijos sampratos
schema (korupcija = monopolija + slaptumas - atsakomybë) (þr. 1 pav.), kuria remiantis korupcija (dovana, kyðis, individuali ar sisteminë korupcija) nagrinëjama kaip etikos problema.
korupcija

=
monopolija +

slaptumas

- atsakomybë

1 pav. Korupcijos sampratos schema

5. Atskleidus etikos kodeksø tikslus, vertybes, principus ir iðsiaiðkinus korupcijos sampratà, studentai gauna uþduotá iðryðkinti etikos kodeksuose korupcijos prevencijos galimybes. Dirbdamos su turimais etikos kodeksais, studentø grupës pildo lentelæ ir apibendrina sprendinius suraðydamos plakate:
Korupcijos apraiðkos

Prevenciniai sprendiniai etikos kodeksuose

6. Apibendrinus grupiø atliktas uþduotis, suraðius sprendinius á plakatà, apmàstomos
galimos etikos kodeksø nulemtos reakcijos á korupcijà kaip etikos problemà. Diskutuojama, kodël kai kuriø profesijø atstovai nesilaiko priimtø etikos kodeksø.

Literatûra

1. Advokatø profesinës etikos kodeksas, http://advokatas.tinklapis.lt/temos/etikos_kodeksas.html
2. Finansø analitikø asociacijos etikos kodeksas, http://www.finansai.lt/About_etika.htm
3. Korupcijos fenomenas, http://www.stt.lt
4. KTU dëstytojø etikos kodeksas, http://www.ktu.lt/lt/ktu/kodeksas.html
5. Lietuvos politikø profesinës etikos ir elgesio kodekso projektas, http://www3.lrs.lt/cgi-bin/
preps2?Condition1=196440&Condition2=
6. Lietuvos socialiniø darbuotojø etikos kodeksas. Vilnius: Lietuvos socialiniø darbuotojø asociacija, 1998.
7. Lietuvos þurnalistø ir leidëjø etikos kodeksas, http://www.lzs.lt/etikoskodeksas.html
8. Notarø garbës etikos kodeksas, http://www.notarai.lt/?act=taktai
9. Palidauskaitë J., Vieðojo administravimo etika. Kaunas: Technologija, 2001.
10. Pedagogø etikos kodeksas. Projektas, Mokykla, 2000, Nr. 1112, p. 1316.
11. Psichologø etikos kodeksas. Vilnius, 1997.
12. Socialinio darbo etikos normos ir principai. Kolumbas: TSDF, 1994.
13. Turto vertintojø profesinës etikos kodeksas, http://www.atvi.lt/tvt/tvprof.htm
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Tadas Tamoðiûnas

KORUPCIJA IR JOS PREVENCIJA
LAISVAI PASIRENKAMAS KURSAS
Kurso paskirtis, apimtis ir ryðys su kitais dalykais
Kursas supaþindina su korupcijos samprata, pobûdþiu ir raiðka ávairiose visuomenës gyvenimo srityse: politikoje, ekonomikoje, teisëtvarkoje ir t. t. Taip pat suteikiama þiniø apie
korupcijos prevencijà, formuojami atitinkami jos ágûdþiai. Kurso turinys sudarytas daugiadisciplininiu pagrindu  remiamasi sociologija, istorija, teise, politologija ir kitais socialiniais, humanitariniais mokslais. Trukmë  80 val. (ið jø 32 val.  paskaitos ir pratybos,
48 val.  savarankiðkas darbas).

Kurso aktualumas
Menkindama pasitikëjimà valstybe, lëtindama ekonomikos paþangà, ribodama demokratijos plëtrà, apsunkindama individø veiklà ávairiose privaèios veiklos srityse, korupcija
labai neigiamai veikia ðalies raidà ir socialiná bendrabûvá. Turint omenyje prevencines
ðvietimo instituto galimybes, bûsimiems specialistams yra aktuali iðsamesnë paþintis su
sudëtingu korupcijos reiðkiniu. Be to, kursas naudingas bendresniu socializacijos poþiûriu, nes kiekvienas þmogus daugiau ar maþiau susiduria su korupcija, o tokiu atveju bûtina adekvati ir kompetentinga reakcija.

Kurso uþdaviniai
1. Supaþindinti su korupcijos samprata ir poþymiais ávairiose visuomenës gyvenimo
srityse, iðanalizuoti jos reikðmæ individo, institucijø ir visuomenës raidos poþiûriais.
2. Iðnagrinëti teisinius ir organizacinius korupcijos prevencijos pagrindus, supaþindinti su prevencinëmis iniciatyvomis Lietuvoje ir uþsienyje.
3. Suformuoti studentø gebëjimus identifikuoti korupcijos apraiðkas ir sutvirtinti jø
pilietinæ antikorupcinæ laikysenà.

Kurso turinys
1 tema Korupcijos samprata

Korupcija kaip universalus istorinis reiðkinys. Korupcijos apibrëþimø ávairovë ir ryðys su
socialiniu ir kultûriniu kontekstu. Korupcijos apibrëþimo iðplëtimas ir komentavimas. Neteisëto asmens paþadëjimo, siûlymo ir davimo sàvokø analizë ávairiose Lietuvos socialinio
gyvenimo srityse.

2 tema Korupcijos rûðys ir formos

Korupcijos reiðkimosi matmenys: formos, paplitimo mastas, poveikis. Administracinë,
politinë, privataus sektoriaus, tarptautinë korupcija. Lietuvos Respublikos specialiøjø tyrimø tarnybos vartojama korupcijos klasifikacija: biurokratinë, reguliacinë, prevencinë ir
padariniø likvidavimo. Didþioji ir maþoji korupcija.
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3 tema Korupcijos veiksniai ir sàlygos

Tarptautinë ekonominë globalizacija, privatizacija, vieðieji pirkimai. Vartojimo kultûra.
Vertybinis reliatyvizmas posovietinëse ðalyse. Skaidrumo stoka finansuojant politines partijas ir kampanijas. Nepotizmo tradicija. Pilietinës visuomenës trapumas. Teisinæ atsakomybæ uþtikrinanèiø institutø silpnumas.

4 tema Korupcijos bûklë Lietuvoje

Korupcijos matavimo metodika. Sociologiniø tyrimø rezultatai ir jø kaita pastaraisiais
metais. Vieðosios nuomonës prieðtaravimai. Tarptautiniø organizacijø poþiûris á korupcijà Lietuvoje. Pagrindiniai korupcijos padariniai ðalyje: maþëja investicijø efektyvumas, ribojama konkurencija, surenkama maþiau mokesèiø, nyksta pasitikëjimas valstybinëmis
institucijomis ir t. t.

5 tema Teisiniai korupcijos prevencijos pagrindai

Tiesioginis ir netiesioginis poveikis korupcijai. Prevencinës interesø konflikto priemonës. Turto ir pajamø deklaravimas. Ûkiniø santykiø skaidrumo didinimas. Dovanø gavimo ir lobistinës veiklos sàlygos. Valstybës tarnybos ástatymo nuostatos. Nacionalinë kovos su korupcija
programa. Pagrindinës korupcijos prevencijà vykdanèios organizacijos. Korupcijos skandalai
Lietuvoje ir jø teisinis bei politinis ávertinimas. Kur kreiptis reaguojant á korupcijos atvejus.

6 tema Politinës, pilietinës, edukacinës iniciatyvos

Kompleksinis korupcijos prevencijos pobûdis. Antikorupcinës strategijos OECD ðalyse.
Þiniasklaida kaip korupcijos prevencijos veiksnys. Pilietinio spaudimo svarba korupcijos
prevencijai. Korupcijos prevencijos santykis su atsakomybe, demokratija, kritiniu màstymu ir t. t. Antikorupcinis ugdymas ir jo patirtis Lietuvoje.

Kurso vertinimas
Suminis paþymys.

Literatûra
1. Grosse T. G., Antikorupciniai veiksmai ekonominio bendradarbiavimo ir plëtros organizacijos (OECD) ðalyse (1 d.), http://www.stt.lt/lt/files/antikorup_1_dalis.pdf
2. Grosse T. G., Antikorupciniai veiksmai ekonominio bendradarbiavimo ir plëtros organizacijos (OECD) ðalyse (2 d.), http://www.stt.lt/lt/files/antikorup_2_dalis.pdf
3. Harris R., Political Corruption: In and beyond the Nation State. New York: Routledge, 2003.
4. Kova su korupcija: praktiniai pavyzdþiai. Tarptautinis seminaras. Vilnius: Specialiøjø tyrimø
tarnyba, 2001.
5. Lietuvos korupcijos þemëlapiai, http://www.transparency.lt/tyrimai.php
6. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos ástatymas, http://www.stt.lt/lt/files/korupcijos_prevencijos_ist.pdf
7. Lietuvos Respublikos politiniø partijø ir politiniø organizacijø finansavimo ástatymas, http:/
/www.stt.lt/lt/files/politiniu_partiju_ir_politiniu_organizaciju_finansavimo_ist.pdf
8. Lietuvos Respublikos vieðøjø pirkimø ástatymas, http://www.stt.lt/lt/files/viesuju_pirkimu_ist.pdf
9. Nusikalstamumo ir kitø nepageidautinø socialiniø procesø prevencijos problemos bei jø
sprendimas Europos valstybëse. Vilnius: Lietuvos teisës universitetas, 2003.
10. Rose-Ackerman S., Korupcija ir valdþia: prieþastys, padariniai ir reforma. Vilnius: Vaga, 2001.
11. Vaitiekus S., Korupcijos prevencijos sistema Lietuvoje: organizacijos ir veiksmø apþvalga.
Vilnius: Transparency International Lietuvos skyrius, 2002.
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Iðplëstiniai temø pavyzdþiai
1 tema Korupcijos samprata
Korupcija kaip universalus istorinis reiðkinys. Korupcijos apibrëþimø ávairovë ir ryðys su
socialiniu ir kultûriniu kontekstu. Korupcijos apibrëþimo iðplëtimas ir komentavimas. Neteisëto asmens paþadëjimo, siûlymo ir davimo sàvokø analizë ávairiose Lietuvos socialinio
gyvenimo srityse.

Uþdaviniai

1. Supaþindinti su korupcijos ir kitomis svarbiomis kurso sàvokomis. Suformuluoti
paprastà, o kartu iðsamø korupcijos apibrëþimà.
2. Atskleisti korupcijos reiðkinio sudëtingumà ir ávairialypiðkumà.

I. Ávadinë paskaita (planas)
1. Supaþindinama su korupcijos studijø svarba, trumpai nusakant ðio reiðkinio sàvokà
(piktnaudþiavimas valdþia siekiant privaèiø interesø). Pabrëþiama destruktyvi korupcijos átaka visuomenei. Kompleksinë korupcijos prigimtis  posovietiniø ðaliø raidos
bruoþas. Ðiuo poþiûriu pravers T. G. Grosse publikacija Antikorupciniai veiksmai ekonominio bendradarbiavimo ir plëtros organizacijos (OECD) ðalyse, skelbiama Lietuvos Respublikos specialiøjø tyrimø tarnybos tinklapyje (þr. http://www.stt.lt/lt/files/
antikorup_1_dalis.pdf ir http://www.stt.lt/lt/files/antikorup_2_dalis.pdf).
2. Iðkeliama iðsamaus poþiûrio á korupcijà svarba tiek individo, tiek visuomenës gyvenime, nes kiekvienas su ðiuo reiðkiniu daþniau ar reèiau susiduriame. Keliamas prevenciniø korupcijos atþvilgiu pedagogo profesijos funkcijø klausimas. Pabrëþiant kritinës
analizës svarbà, pateikiami pagrindiniai argumentai uþ ir prieð korupcijà (vël galima
pasinaudoti minëtàja T. G. Grosse publikacija). Korupcija paminima ir socialinës institucionalizacijos kontekste  kova su ja daþnai tampa interesø raiðkos priemone (pavyzdþiui, daugelis politikø mielai naudojasi kovos su korupcija ðûkiais).
3. Atskleidþiama istorinë korupcijos prigimtis: senovës Rytai (administracinës korupcijos
pavyzdþiai1 ), Abiejø Tautø Respublika (politinës korupcijos pavyzdþiai2 ), tarpukario
Lietuvos Respublika (laðiniø skutimo byla, sacharino byla, paðto þenklø byla3 ), Sovietø
Sàjunga (administracinës ir politinës korupcijos pavyzdþiai4 ). Trumpai prisimenami
pastarøjø metø korupcijos skandalai Lietuvoje. Pabrëþiama, kad korupcijos visiðkai
iðnaikinti neámanoma, taèiau galima jà sumaþinti ir kontroliuoti.
4. Pristatomi Jungtiniø Tautø, Transparency International organizacijos, uþsienio ir Lietuvos autoriø suformuluoti korupcijos apibrëþimai, Lietuvos Respublikos teisës aktai
(Specialiøjø tyrimø tarnybos ástatymas). Apibrëþimo konstravimo problema.
5. Seminaro dalyviams iðdalijama pagrindiniø kurso sàvokø atmintinë (þr. priedà).

1

Þr. daugelá senovës istorijos vadovëliø, pavyzdþiui, J. Varnienës Senosios civilizacijos (Vilnius: Vilniaus knyga, 2004).
2
Þilënas A., LDK finansø pagrindai, d. 1. Vilnius: Lietuvos banko leidybos ir poligrafijos skyrius, 1996;
Ragauskas A., Vilniaus miesto valdantysis elitas XVII a. II pusëje. Vilnius: Diemedis, 2002.
3
Lietuviø enciklopedija. Bostonas: Lietuviø enciklopedijos leidykla, 1961.
4
Voslenskij N., Nomenklatura. Moskva: Progress, 1995.
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II. Jûsø pozicija (diskusijos metodas)
Trukmë

Uþsiëmimas trunka 11,5 val., dalyvauja 1030 studentø.

Paskirtis

Taikant ðá metodà, studentai skatinami nagrinëti savo poþiûrá á korupcijà, ugdomas gebëjimas dalytis nuomonëmis nepaisant jø individualiø skirtumø.

Eiga

1. Vienoje auditorijos pusëje pakabinamas lapas su paraðytu teigiamu þenklu (+), o
kitoje  su neigiamu (-).
2. Studentams praneðama, kad bus skaitomi ávairûs teiginiai. Sutinkantieji su perskaitytu teiginiu turës pereiti á auditorijos pusæ, kurioje yra pliuso þenklas, o nesutinkantieji  á pusæ, kurioje yra minuso þenklas. Neturintieji nuomonës liks auditorijos viduryje ir savo poþiûrio komentuoti negalës.
3. Skaitomas pirmas teiginys. (Teiginiø pavyzdþiai: Einant pas gydytojà, bûtina jam
kà nors nuneðti, Susitarti su keliø policininku yra normalu: abiem naudinga ir
visuomenei neþalinga, Korupcija padeda greièiau priimti sprendimus ir pan.)
Svarbu, kad formuluojami teiginiai bûtø kontroversiðki ir sudarytø galimybæ modeliuoti tolesniø padariniø situacijas. Pavyzdþiui, naudinga susitarti su keliø policininku, bet jeigu tai taps áprasta praktika, galbût neilgai trukus iðgëræs, taèiau susitaræs vairuotojas uþvaþiuos ant praeivio.
4. Perskaièius teiginá, visi studentai uþima vienà ið galimø pozicijø ir kiekvienas praðomi jà pakomentuoti. Iðsakomi argumentai, pagrindþiantys pasirinktà nuomonæ.
Vieno studento pasisakymui skiriamos 23 min.
5. Kai iðklausomos visos nuomonës, norintieji gali savo poþiûrá pakeisti pereidami á
kità auditorijos pusæ.
6. Iðnagrinëjus visus teiginius, pradedama diskusija. Aptariami ðie klausimai:
 Ar sunku buvo pasirinkti pozicijà? Kodël? Ar sunku buvo stovëti auditorijos
viduryje ir negalëti pareikðti savo nuomonës?
 Kokie argumentai buvo iðsakyti? Kuo jie rëmësi  faktais ar emocijomis? Kurie
ið jø buvo efektyvesni?

Pastaba. Teiginius galima keisti ir koreguoti, svarbu, kad jie bûtø diskusiniai.

Patirtis taikant metodà

Apraðytasis metodas buvo taikomas dirbant su Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto studentais. Jis padëjo ágyvendinti uþsiëmimo tikslus, parengë studentus
tolesniam korupcijos nagrinëjimui, sustiprino jø kritiná poþiûrá á visuomenëje paplitusius
stereotipus, nekritiðkas korupcijà vertinanèias kliðes. Pavyzdþiui, keletas respondentø teigë, kad gydytojui visada verta duoti, nes taip gaunamos geresnës paslaugos, sutaupomas laikas procedûroms (áprastas stereotipas, o ið socialinës psichologijos þinome, kad
stipri nuostata lemia ir atitinkamà elgsenà). Taèiau diskusijos metu ði mintis buvo iðplëtota daug toliau: kas atsitiktø þmonëmis, kurie negali susimokëti gydytojui, arba kokiø
neigiamø padariniø galima tikëtis ið gydytojo, kuris baigë studijas duodamas kyðius ir
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negavo reikiamø þiniø. Keletà kartø buvo paminëta Lietuvoje gaji klientiniø ryðiø tradicija, kai be paþástamø, globëjø labai sunku susirasti darbà, o ði aplinkybë lyg ir pateisina
korupcijà. Atsirado oponentø, kurie gana argumentuotai árodinëjo, kad rinkos ekonomikoje nuoðirdus darbas (o pirmiausia  studijos) vis labiau atsiperka ir kad korupcija, ypaè
privaèiame versle, kuris orientuotas á didþiausià kompetencijà, tampa nenaudinga.

Vertinimas

Uþsiëmimas yra ávadinis ir skirtas nuomonëms iðreikðti, o ne turimoms þinioms ar ágûdþiams ávertinti, todël formaliai galima vertinti tik dalyvavimà jame.

Priedas. Pagrindinës kurso sàvokos
Antikorupciniai standartai  elgesio ir teisës normø visuma, maksimaliai maþinanti
galimybes pasireikðti korupcijai.
Antikorupcinis ðvietimas  pilieèiø antikorupciniø nuostatø ugdymas.
Klientiniai ryðiai  globëjo ir kito asmens ar asmenø grupës (klientø) abipusiðkai
naudingi ryðiai bei ásipareigojimø sistema.
Korupcija  piktnaudþiavimas tarnyba siekiant privaèios naudos (vienas ið galimø apibrëþimø).
Korupcijos iðaiðkinimas ir teisinis persekiojimas  nustatomos korupcinës veikos,
ágyvendinami bausmës neiðvengiamumo ir teisingumo principai.
Korupcijos paþinimas  gebëjimas laiku ir visapusiðkai atpaþinti korupcijos apraiðkas.
Korupcijos prevencija  korupcijos prieþasèiø ir veiksniø ðalinimas.
Korupcijos rûðys pagal veikimo sritá  administracinë, politinë, privataus sektoriaus,
tarptautinë.
Korupcijos rûðys pagal veiksmø tikslus  biurokratinë, reguliacinë, prevencinë, padariniø likvidavimo.
Lobistas  turintis teisæ uþsiimti lobistine veikla fizinis asmuo, ámonë, ástaiga arba
organizacija, ástatymo nustatyta tvarka áraðyti á lobistø sàraðà.
Lobistinë veikla  atlygintini lobistø veiksmai, kuriais siekiama daryti átakà, kad bûtø
keièiami, pildomi ar pripaþástami netekusiais galios teisës aktai, priimami arba nepriimami nauji teisës aktai. Ði veikla skirta uþsakovo interesams ágyvendinti nepaþeidþiant asmens teisiø ar visuomenës ir valstybës interesø.
Nepotizmas  klientinë sistema, kuri reiðkiasi giminiø rëmimu.
Nusikalstamos korupcinio pobûdþio veikos  kyðininkavimas, tarpininko kyðininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, padarytos vieðojo administravimo
sektoriuje arba teikiant vieðàsias paslaugas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims: piktnaudþiavimas tarnybine padëtimi arba ágaliojimø virðijimas, piktnaudþiavimas oficialiais ágaliojimais, dokumentø ar matavimo priemoniø suklastojimas,
sukèiavimas, turto pasisavinimas ar iððvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas,
komercinës paslapties atskleidimas, neteisingø duomenø apie pajamas, pelnà ar
turtà pateikimas, nusikalstamu bûdu ágytø pinigø ar turto legalizavimas, kiðimasis
á valstybës tarnautojo ar vieðojo administravimo funkcijas atliekanèio asmens veiklà ar kitos nusikalstamos veikos, kai jomis siekiama ar reikalaujama kyðio, papirkimo arba nuslëpti ar uþmaskuoti kyðininkavimà ar papirkimà.
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Patronas  klientiniø ryðiø sistemos dalis  kà nors globojantis ar proteguojantis asmuo arba institucija.
Pinigø plovimas  veika, kuria siekiama áteisinti arba nuslëpti nusikalstamu bûdu
ágytø pinigø kilmæ.
Privatieji interesai  valstybinëje tarnyboje dirbanèio asmens (jo artimo giminaièio ar
ðeimos nario) privatus turtinis ar neturtinis suinteresuotumas, galintis turëti átakos sprendimams, priimamiems einant tarnybines pareigas.
Vieðasis administravimas  ástatymø reglamentuojama valstybës ir vietos savivaldos
institucijø vykdomoji veikla, skirta teisës aktams, vietos savivaldos sprendimams
ágyvendinti, numatytoms vieðosioms paslaugoms administruoti.
Vieðieji interesai  visuomenës suinteresuotumas, kad asmenys, dirbantys valstybinëje tarnyboje, visus sprendimus priimtø neðaliðkai ir teisingai.
Vieðojo administravimo principai  ástatymo virðenybë (veikla grindþiama teisiniais
pagrindais), objektyvumas (veiksmai turi bûti neðaliðki), nepiktnaudþiavimas valdþia (draudþiama vykdyti veiklà neturint ágaliojimø arba priimti sprendimus siekiant kitø, negu ástatymø nustatyta, tikslø).
Vieðøjø ir privaèiøjø interesø konfliktas  situacija, kai valstybinëje tarnyboje dirbantis asmuo, atlikdamas pareigas ar vykdydamas pavedimà, turi priimti sprendimà ar dalyvauti já priimant arba ávykdyti pavedimà, susijusá ir su jo privaèiaisiais
interesais.

6 tema Politinës, pilietinës, edukacinës iniciatyvos
Kompleksinis korupcijos prevencijos pobûdis. Antikorupcinës strategijos OECD ðalyse.
Þiniasklaida kaip korupcijos prevencijos veiksnys. Pilietinio spaudimo svarba korupcijos
prevencijai. Korupcijos prevencijos santykis su atsakomybe, demokratija, kritiniu màstymu ir t. t. Antikorupcinis ugdymas ir jo patirtis Lietuvoje.

Uþdaviniai

1. Ávertinti korupcijos prevencijos galimybes, iðplësti jas artimiausioje studentø aplinkoje.
2. Sustiprinti studentø, o netiesiogiai  ir jø kolegø antikorupcinæ laikysenà.

Trukmë

Tema nagrinëjama 8 akademines valandas seminaruose ir 10 savarankiðko darbo valandø.

Ávadinë paskaita (planas)
Ðioje paskaitoje dëstytojas primena svarbiausius ankstesnës temos Teisiniai korupcijos
prevencijos pagrindai teiginius ir pabrëþia, kad sëkminga korupcijos prevencija yra kompleksinio pobûdþio, t. y. kad neuþtenka vien jà teisiðkai reguliuoti ir persekioti, o bûtina ir
aktyvi pilietinës visuomenës pozicija, þiniasklaidos parama, antikorupcinis ðvietimas ir
kitos iniciatyvos. Pateikiama þiniasklaidos iniciatyvø atskleidþiant korupcijos faktus pavyzdþiø (R. Pakso, Seimo nariø skandalai). Pabrëþiant kompleksiná korupcijos pobûdá,
labiausiai iðkeliama pilietinës visuomenës brandos svarba. Sàþiningumas ir ástatymø laikymasis yra vienos ið pagrindiniø pilietiniø dorybiø, kurios labiausiai ásitvirtinusios Vaka-
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rø demokratijose. Pagrindþiant pilietinës visuomenës svarbà, nagrinëjamas Italijos atvejis, kuris iðsamiai aptartas R. Putnam studijoje Kad demokratija veiktø5 . Dëstytojas,
remdamasis ðio autoriaus pateikiamais kiekybiniais ir kokybiniais duomenimis, iliustruoja pilietiniø nuostatø ir elgsenos átakà klientiniø ryðiø sistemai, patronatui, valdininkø
abejingumui, piktnaudþiavimui ir kitoms korupcijos apraiðkoms. Apibendrinantis motyvas, leidþiantis nuosekliai pereiti prie aktyvaus darbo, yra tezë, pabrëþianti pilietiniø dorybiø, pilietinës etikos svarbà vykdant korupcijos prevencijà.

II. Kuriame aukðtosios mokyklos dëstytojø (studentø) etikos kodeksà
(aktyvus metodas)
Eiga

1. Pirmajame seminare dëstytojas primena pastarøjø metø tyrimø rezultatus, kurie rodo, kad korupcija aukðtosiose mokyklose yra tapusi sisteminiu reiðkiniu, ir, iðkeldamas
etikos svarbà, siûlo uþsiëmimà Kuriame aukðtosios mokyklos dëstytojø (studentø)
etikos kodeksà. Sudedamoji ðiø kodeksø dalis galëtø bûti ir korupcijos prevencija.
2. Atsiþvelgiant á dalyviø skaièiø, sudaromos dvi arba keturios grupës (1 + 1 arba 2 + 2),
kurios kurs dëstytojø ir studentø etikos kodeksus. Pirmoji uþduotis  grupës aptaria
tokiø kodeksø funkcijas akademinëje bendruomenëje (galima pasitelkti minèiø lietø).
3. Darbo grupës pristato savo iðdiskutuotas kodeksø funkcijas, dëstytojas jas apibendrina ir formuluoja kità uþduotá  iðnagrinëti dokumentus, apibrëþianèius dëstytojø ir studentø veiklà Lietuvos Respublikoje (Aukðtosios mokyklos statutà, Ðvietimo ástatymà, Aukðtojo mokslo ástatymà) ir uþsienyje (pavyzdþiui, uþsienio universitetø statutus). Pagrindinis namø darbo tikslas  ið ðiø dokumentø iðrinkti vietas, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusias su dëstytojø ir studentø etika.
4. Pirmoji antrojo seminaro uþduotis  darbo grupës suderina namie pasiþymëtas
dokumentø vietas, jas taiso ir patvirtina kaip tinkamas rengiamiems kodeksams.
Grupës pristato savo poþiûrius, þymisi pastabas ir siûlymus.
5. Antra uþduotis  formuluoti rengiamø kodeksø pozicijas, kurios nesiriboja vien
iðnagrinëtais formaliais dokumentais, ir átraukti moralës, etikos nuostatas, kurios
neretai yra santykinio pobûdþio, todël bûtina aktyviai derinti nuomones, svarstyti.
Darbo grupës pristato savo formuluotes, pagrindþia jø svarbà, iðklauso kritines
pastabas. Namø uþduotis  á kodeksø variantus átraukti pastabas ir á kità seminarà
atsineðti suredaguotus tekstus.
6. Dëstytojas pareiðkia, kad parengtus kodeksø projektus turi ávertinti potencialûs jø
vartotojai  dëstytojai ir studentai. Tam siûlomas interviu metodas. Prisimenami
pagrindiniai interviu reikalavimai6 .
7. Remdamasis dëstytojo patarimais, kiekvienas grupës narys apsiima gauti interviu
ið keleto dëstytojø ir studentø, siekdamas iðsiaiðkinti jø poþiûrá á parengtuosius
dokumentus. Dar galima apklausti administracijos atstovus, pavyzdþiui, katedrø
vedëjus, dekanus ir pan.

5
6

Putnam R., Kad demokratija veiktø. Vilnius: Margi raðtai, 2001, p. 114159, 215251.
Galima remtis ávairiomis metodinëmis priemonëmis, pavyzdþiui, K. Kardelio Socialiniø tyrimø metodologija (Kaunas: Judex, 2003, p. 194200).
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8. Treèiasis seminaras prasideda interviu metu surinktø duomenø aptarimu. Grupës
papildo kuriamus kodeksus. Jeigu dëstytojø ir studentø etikos kodeksus raðo po
dvi grupes, ðioje darbo pakopoje skiriama laiko poþiûriams suderinti ir bendram
dokumentui parengti. Dar kartà perþvelgiami galutiniai kodeksø variantai, taisomas stilius ir gramatinës klaidos.
9. Dëstytojas pereina prie pasirengimo pristatyti sukurtuosius kodeksus akademinei
bendruomenei. Pristatyme dalyvaus visi darbo grupës nariai, paeiliui supaþindindami su kodeksø punktais ir juos komentuodami. Numatoma pristatymo data,
auditorija, bûtina techninë áranga ir pan.
10.Ketvirtasis seminaras ir yra parengtø kodeksø pristatymas akademinei bendruomenei, t. y. pakviestiems dëstytojams, administracijos atstovams, Studentø sàjungos vadovams, studentams, kurie sutiko dalyvauti renginyje. Pristatymas vyksta ið
anksto aptarta tvarka. Tikslinga pakomentuoti argumentus, kodël kiekvienas punktas buvo átrauktas á kodeksà, pavyzdþius, respondentø atsiliepimus ir kità medþiagà.
11.Renginys apibendrinamas pasiûlant parengtus kodeksus átraukti á katedros, fakulteto ar universiteto administracijos, Studentø sàjungos veiklos darbotvarkæ, tikintis, kad jie bus toliau tobulinami ir galiausiai  paskelbti. Kadangi etinës nuostatos
susiklosto per ilgà laikà, bûtø sunku tikëtis pristatyme suformuluoti atitinkamà
formaliai galiojantá dokumentà, bet toks pristatymas maþø maþiausiai bent jau
suaktyvins smegenø darbà, pakutens moralæ. O tai irgi padeda stiprinti antikorupcinæ laikysenà.

Vertinimas

Vertinamas dalyvavimas grupiø darbe, gautø interviu kokybë, parengtø kodeksø pristatymas. Ðio uþsiëmimo ávertinimas sudaro iki 25 proc. bendro ávertinimo, nes uþima lygiai
tiek bendro studijø laiko, skirto ðiam laisvai pasirenkamam dalykui.

Metodo apmàstymas

1. Kurdamas (-a) dëstytojø (studentø) etikos kodeksà, að suþinojau, kad

2. Kurdamas (-a) dëstytojø (studentø) etikos kodeksà, að iðmokau (daryti, veikti, bûti ir t. t.)

3. Kurdamas (-a) dëstytojø (studentø) etikos kodeksà, að supratau, kad
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Gintarë Ðatienë

KORUPCIJA IR ANTIKORUPCINË POLITIKA
LAISVAI PASIRENKAMAS BAKALAURO STUDIJØ KURSAS
Iðplëstinë programa
Kurso paskirtis
1. Ugdyti studentø pilietinæ brandà, atsakingumà, gebëjimà atpaþinti asmeniniø ir
visuomeniniø interesø derinimà.
2. Padëti formuoti kritiná poþiûrá á korupcijà kaip kompleksinæ visuomenës ir valstybës problemà.

Uþdaviniai
1.
2.
3.
4.
5.

Suteikti korupcijos, kaip kompleksinës problemos, sampratos þiniø.
Iðnagrinëti korupcijos prieþastis ir aptarti jø ðalinimo bûdus.
Ávertinti korupcijos þalà.
Iðnagrinëti Lietuvos antikorupcinës politikos ypatumus.
Apþvelgti Europos Sàjungos antikorupcinæ politikà.

Auditoriniai uþsiëmimai
Paskaitos ir pratybos

1 tema Korupcijos sampratø ávairovë
Paskaita (2 val.)

Tikslas  susipaþinti su ávairiomis korupcijos, kaip visuomenës ir valstybës problemos,
sampratomis ir, jas apibendrinus, suformuoti kritiná poþiûrá á ðá reiðkiná.

Uþdaviniai ir nagrinëjami klausimai
1.
2.
3.
4.

Pateikti kriminologinæ ir teisinæ korupcijos charakteristikà.
Susipaþinti su klasikiniu korupcijos sàvokos apibrëþimu.
Aptarti Lietuvos Respublikos teisës aktuose esanèius korupcijos apibrëþimus.
Iðnagrinëti Europos Sàjungos institucijø teisës aktuose átvirtintus korupcijos apibûdinimus.
5. Apibendrinti ávairius korupcijos apibrëþimus, iðskirti jø pranaðumus ir trûkumus.

Pratybos (2 val.)

Tikslas  nagrinëjant bûdingus ðiam reiðkiniui bruoþus suformuluoti tikslø korupcijos
apibrëþimà.
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Uþdaviniai ir nagrinëjami klausimai

1. Suvokti ir kritiðkai ávertinti asmeninës naudos siekimà ir piktnaudþiavimo valdþia
galimybes siekiant asmeninës naudos.
2. Ávertinti slëpimà kaip akivaizdø korupcijos bruoþà.
3. Iðnagrinëti aktyviuosius ir pasyviuosius korupcijos poþymius.
4. Susieti teorijà su praktika numatant galimø korupcijos atvejø ávertinimà.
5. Argumentuoti pristatant rezultatus.
6. Bendradarbiauti dalijantis mintimis ir patirtimi.

Metodai

1. Uþduoèiø atlikimas grupëmis ir rezultatø pristatymas savo grupei.
2. Situacijø analizë  atvejø ávertinimas korupcijos reiðkimosi poþiûriu.
3. Darbas poromis su studijø orientyru (klausimynu) siekiant argumentuoti atsakymus.

2 tema Korupcijos rûðys ir formos
Paskaita (2 val.)

Tikslas  suvokti ir nagrinëti korupcijos rûðis ir formas, nurodyti jø ypatumus.

Uþdaviniai ir nagrinëjami klausimai

1. Aptarti korupcijos vietà demokratinëje teisinëje valstybëje.
2. Iðanalizuoti biurokratinæ, verslo, prevencinæ, reguliacinæ ir padariniø likvidavimo
korupcijà.
3. Iðnagrinëti administracinæ ir politinæ korupcijà, privataus sektoriaus ir tarptautiniø
ûkiniø santykiø (sandoriø) korupcijà, taip pat korupcijà, susijusià su tarptautinëmis organizacijomis.
4. Iðskirti korupcijos rûðiø ir formø ypatumus, ávertinti juos.
5. Atskleisti santvarkø ir politiniø reþimø átakà korupcijos sampratai ir jos reiðkimosi
formoms.

3 tema Korupcijos reiðkimasis, atpaþinimas, diagnostika, paplitimas
Paskaita (2 val.)

Tikslas  suvokti korupcijos reiðkimosi galimybes, gebëti atpaþinti jos atvejus.

Uþdaviniai ir nagrinëjami klausimai

1. Iðanalizuoti korupcijos suvokimo indeksà.
2. Iðnagrinëti santykius su kitomis institucijomis ir santykius atitinkamø institucijø
viduje.
3. Aptarti korupcijos atpaþinimo ir diagnostikos ypatumus.
4. Susipaþinti su korupcijos paplitimo tendencijomis.

Pratybos (4 val.)

Tikslas  gebëti nustatyti korupcijos atvejus ir pasireiðkimo tikimybæ.
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Uþdaviniai ir nagrinëjami klausimai
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Susipaþinti su korupcijos tyrimo metodais.
Analizuoti korupcija laikytinus atvejus.
Susipaþinti su statistiniais duomenimis ir gebëti juos argumentuotai paaiðkinti.
Aptarti korupcijos tyrimo galimybes.
Iðnagrinëti ekspertø apklausos duomenis.
Gebëti aptarti korupcijos skandalus.

Metodai
1.
2.
3.
4.
5.

Uþduoèiø atlikimas grupëmis ir rezultatø pristatymas savo grupei.
Situacijø analizë  atvejø ávertinimas korupcijos reiðkimosi poþiûriu.
Laisvasis raðymas, aptarimas poromis ir su grupe.
Skaitymas ir apibendrinimas.
Atskirø temos elementø susiejimas á visumà atspindinèià struktûrà.

4 tema Korupcijos mastas ir lygis Lietuvoje
Paskaita (4 val.)

Tikslas  susipaþinti su korupcijos lygio, masto bei tendencijø tyrimø rezultatais ir juos
aptarti.

Uþdaviniai ir nagrinëjami klausimai
1.
2.
3.
4.

Susipaþinti su visuomenës gyvenimo sritimis, kuriose labiausiai reiðkiasi korupcija.
Iðnagrinëti ir ávertinti korupcijos lygio, masto ir tendencijø tyrimø rezultatus.
Iðnagrinëti santykinio korupcijos lygio Lietuvoje ypatumus.
Aptarti korupcijos Lietuvoje tendencijas.

5 tema Korupcijos lygis ir paplitimas Europos Sàjungoje
Paskaita (2 val.)

Tikslas  susipaþinti su korupcijos lygio ir paplitimo ES valstybëse (Vokietijoje, Prancûzijoje, Italijoje, Ispanijoje ir t. t.) ypatumais.

Uþdaviniai ir nagrinëjami klausimai

1. Ávertinti korupcijos lygá ir paplitimà ES.
2. Ávardyti bruoþus, skirianèius korupcijos lygá ir paplitimà ES nuo korupcijos lygio ir
paplitimo Lietuvoje.
3. Palyginti Lietuvoje pasireiðkianèius korupcijos atvejus su ES valstybëse pasireiðkianèiais korupcijos atvejais.

6 tema Stichinë ir sisteminë korupcija Lietuvoje
Paskaita (2 val.)

Tikslas  susipaþinti su stichinës ir sisteminës korupcijos Lietuvoje ypatumais ir ávertinti
ðias korupcijos rûðis.
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Uþdaviniai ir nagrinëjami klausimai
1.
2.
3.
4.

Iðnagrinëti stichinës korupcijos bruoþus ir jø reiðkimosi atvejus Lietuvoje.
Iðtirti sisteminës korupcijos ypatumus Lietuvoje.
Aptarti stichinës korupcijos tapimo sistemine procesà ir jo tendencijø prieþastis.
Iðnagrinëti situacijas, ávertinti jas stichinës ir sisteminës korupcijos poþiûriu.

7 tema Korupcijos prieþastys ir jø analizë
Paskaita (2 val.)

Tikslas  iðnagrinëti poþiûrius á korupcijos prieþastis ir aptarti jø pranaðumus bei trûkumus.

Uþdaviniai ir nagrinëjami klausimai

1. Susipaþinti su ekonominëmis korupcijos prieþasèiø teorijomis.
2. Iðnagrinëti ekonominio poþiûrio á korupcijà ypatumus ir jo nulemtas kovos su korupcija priemones.
3. Aptarti organizacinæ korupcijos prieþasèiø teorijà.
4. Iðskirti korupcijos ir tarnybinës kontrolës stokos prieþastiná ryðá.
5. Susipaþinti su etine ir kultûrine korupcijos prieþasèiø teorija.

Pratybos (4 val.)

Tikslas  iðnagrinëti korupcijos prieþasèiø kompleksà ir jo poþiûriu ávertinti Lietuvà.

Uþdaviniai ir nagrinëjami klausimai

1. Iðmokti nustatyti korupcijos prieþastis.
2. Iðnagrinëti ekonominës korupcijos prieþasèiø teorijos ir kyðio paëmimo tikimybës
formules.
3. Iðanalizuoti korupcijà sukelianèiø veiksniø kompleksà.
4. Gebëti iðaiðkinti organizacinës korupcijos teorijos ypatumus.
5. Aptarti pagrindinius etinës ir kultûrinës korupcijos teorijos aspektus.
6. Ávertinti korupcijà ir tarnybinës kontrolës stokà.
7. Suvokti valdininkø dorovës ir korupcijos ryðá.

Metodai
1.
2.
3.
4.

Uþduoèiø atlikimas grupëmis ir rezultatø pristatymas savo grupei.
Situacijø analizë  atvejø ávertinimas korupcijos prieþasèiø poþiûriu.
Laisvasis raðymas, situacijø aptarimas poromis ir su grupe.
Grupiø darbas su uþduotimis ir atsakymø papildymas iðnagrinëjus savà teksto dalá. Rezultatø pristatymas.

8 tema Integruota korupcijos teorija
Paskaita (2 val.)

Tikslas  susipaþinti su integruota korupcijos teorija, pabrëþiant korupcijà kaip universalø
reiðkiná, egzistuojantá ávairiais laikotarpiais, esant skirtingoms visuomenës struktûroms.
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Uþdaviniai ir nagrinëjami klausimai
1.
2.
3.
4.

Susipaþinti su korumpuoto valdininko samprata ir ypatumais.
Iðanalizuoti asmenybës neutralizavimo teorijos mechanizmà.
Iðnagrinëti valdininko sprendimo nuasmeninimà, jo esmæ ir reikðmæ.
Aptarti mechanizmus, kurie uþtikrina nuasmenintus sprendimus (biurokratinë karjera, biurokratinë ideologija, teisinës sankcijos).
5. Iðnagrinëti valdininko asmenybës bruoþus pabrëþiat vidiná konfliktà.
6. Aptarti biurokrato asmenybës konfliktiðkumo padarinius.

9 tema Korupcijos grësmë ir padariniai, jø analizë
Paskaita (2 val.)

Tikslas  susipaþinti su ávairiomis korupcijos grësmës ir padariniø sampratomis ir, jas apibendrinus, suformuoti kritiðkà poþiûrá á korupcijos þalà.

Uþdaviniai ir nagrinëjami klausimai

1. Aptarti neigiamus korupcijos padarinius, apibrëþtus teisës normø aktuose.
2. Susipaþinti su atskirø autoriø poþiûriais á korupcijos grësmæ ir padarinius.
3. Apibendrinti autoriø poþiûrius á korupcijos grësmæ ir padarinius, iðskirti vieðøjø ir privaèiøjø visuomenës santykiø sritis, kuriose reiðkiasi korupcijos padariniai.
4. Ðiø srièiø kontekste iðnagrinëti konkreèius korupcijos padarinius (pavyzdþiui, neágyvendinti valstybës valdþios tikslai, didëja valdymo iðlaidos, blogëja administracinio darbo kokybë, trinka rinkos ir privataus verslo funkcionavimo sàlygos, maþëja ûkio efektyvumas ir pan.).

10 tema Korupcija ir ástatymas. Teisësaugos institucijos ir korupcija
Paskaita (2 val.)

Tikslas  iðnagrinëti korupcijos ir ástatymø santyká teisësaugos institucijø darbo ir politinës veiklos kontekste.

Uþdaviniai ir nagrinëjami klausimai

1. Aptarti korupcijos ir ástatymø santykio ypatumus (pavyzdþiui, baudþiamojo ástatymo paþeidimas, diskrecija ir pareigûno ágaliojimai, korupcijos apibrëþimas ástatymuose ir pan.).
2. Iðnagrinëti valstybës tarnybos ir korupcijos santyká, iðskiriant korupcijos pasireiðkimo ðioje srityje galimybes.
3. Aptarti politinës korupcijos ypatumus, pirmiausia iðskiriant veikas, nukreiptas prieð
rinkimø teisæ.
4. Iðanalizuoti korupcijà ir tarnybinës kontrolës stokos átakà jai.

Pratybos (4 val.)

Tikslas  suvokti, kokios galimybës pasireikðti korupcijai valstybës tarnyboje, vieðajame
administravime ir politikoje.
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Uþdaviniai ir nagrinëjami klausimai

1. Iðnagrinëti biurokratijos ypatumus ir diskrecijos teisæ.
2. Aptarti valdininko biurokrato asmenybæ, jai bûdingus bruoþus ir gebëti teigiamus
ðios asmenybës ypatumus atskirti nuo neigiamø.
3. Gebëti ávertinti biurokratijos vaidmená korupcijoje.
4. Iðnagrinëti vidiná konfliktà, psichologinius ir socialinius konfliktiðkumo padarinius,
tinkamai suvokti jø reikðmæ.
5. Iðnagrinëti teisines valstybës tarnybos ir vieðojo administravimo nuostatas (valstybës tarnybos ir vieðojo administravimo sistemø skaidrumà, komplektavimà ir funkcionavimà, atsakomybës ypatumus), jø reikðmæ antikorupcinei politikai.
6. Aptarti politinës korupcijos bruoþus ir bûtinybæ riboti politikø galià.
7. Remiantis kitø dalykø þiniomis, tinkamai suvokti ir iðnagrinëti konkreèius korupcijos reiðkimosi teisësaugos institucijose, politikoje ir vieðajame administravime ypatumus, iðskirti ir suformuluoti pagrindines mintis, pasiûlymus, kaip tobulinti teisinæ sistemà siekiant sumaþinti galimybæ pasireikðti joje korupcijai.

Metodai

1. Kompozicijos metodas atrenkant poþymius, atitinkanèius konkretø korupcijos atvejá.
2. Darbas maþomis grupelëmis ir poromis analizuojant situacijas.
3. Klausinëjimo metodas ir rezultatø pristatymas.
4. Skaitymas ir apibendrinimas poromis.

11 tema Esminiai korupcijos prevencijos sistemos aspektai ir sudedamosios dalys
Paskaita (2 val.)

Tikslas  susipaþinti su korupcijos prevencijos sistemos ypatumais.

Uþdaviniai ir nagrinëjami klausimai

1. Iðnagrinëti korupcijos prevencijos sampratà.
2. Aptarti kovos su korupcija sampratos formavimosi Lietuvoje iðtakas ir ðaltinius.
3. Remiantis tarptautine praktika, iðnagrinëti sëkmingos kovos su korupcija strategijos nuoseklumo ir stabilumo bruoþus.
4. Iðskirti ir iðnagrinëti atskiras kovos su korupcija organizavimo sistemos sudedamàsias dalis.
5. Iðskirti svarbiausias kovos su korupcija sistemos sudedamàsias dalis ir iðryðkinti jø
pranaðumus.

12 tema Antikorupcinës politikos kûrimas ir ágyvendinimas Lietuvoje
Paskaita (2 val.)

Tikslas  iðnagrinëti antikorupcinës politikos kûrimo ir ágyvendinimo Lietuvoje ypatumus.

Uþdaviniai ir nagrinëjami klausimai

1. Iðnagrinëti antikorupcinës politikos sàvokà.
2. Aptarti sudedamàsias antikorupcinës politikos dalis.
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3. Iðnagrinëti etalonø nebuvimo átakà antikorupcinei politikai.
4. Susipaþinti su antikorupciniais ástatymais.
5. Aptarti institucijas, kovojanèias su korupcija, ir ávertinti jø veiklos rezultatus.

Pratybos (2val.)

Tikslas  suvokti korupcijos prevencijos sistemos bûtinybæ, jos pranaðumus ir trûkumus.

Uþdaviniai
1.
2.
3.
4.

Iðnagrinëti teisinius ir institucinius kovos su korupcija pagrindus.
Aptarti antikorupcinius ástatymus ir svarbiausias jø nuostatas.
Susipaþinti su praktiniu antikorupciniø ástatymø ágyvendinimu.
Iðnagrinëti antikorupciniø ástatymø leidybos problemas ir suformuluoti jø sprendimo variantus.
5. Aptarti institucijø, kovojanèiø su korupcija, veiklà, nurodyti ðios veiklos pranaðumus ir trûkumus.

Metodai

1. Uþduoèiø atlikimas grupëmis ir rezultatø pristatymas savo grupei.
2. Situacijø analizë  institucijø, kovojanèiø su korupcija, veiksmø ávertinimas.
3. Kompozicijos metodas atrenkant poþymius, leidþianèius atpaþinti netobulus antikorupcinius ástatymus.

13 tema Teisiniai korupcijos prevencijos pagrindai Lietuvoje
Paskaita (4 val.)

Tikslas  iðnagrinëti teisinius korupcijos prevencijos pagrindus Lietuvoje.

Uþdaviniai ir nagrinëjami klausimai

1. Susipaþinti su pagrindiniais teisiniø korupcijos prevencijos pagrindø istorinës raidos bruoþais.
2. Nurodyti ir iðnagrinëti pagrindines nacionalinës kovos su korupcija strategijos nuostatas.
3. Aptarti, kuo grindþiamas turto ir lëðø teisëtumas.
4. Iðnagrinëti pinigø plovimo prevencijos sàlygas.
5. Iðnagrinëti lobistinæ veiklà ir jos sàlygas.
6. Susipaþinti su valstybës tarnybos ir vieðojo administravimo sistema bei jos skaidrumu.
7. Aptarti skaidrià politinæ sistemà ir jos funkcionavimo ypatumus.
8. Iðnagrinëti teisës gauti informacijà apie valstybës ir savivaldybiø ástaigø veiklà pagrindinius bruoþus.

14 tema Antikorupcinës politikos bruoþai Europos Sàjungos valstybëse
Paskaita (2 val.)

Tikslas  susipaþinti su pagrindiniais antikorupcinës politikos ES valstybëse bruoþais.
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Uþdaviniai ir nagrinëjami klausimai
1.
2.
3.
4.

Antikorupcinës politikos suvokimo ypatumai ES valstybëse.
Teisës aktai, reglamentuojantys antikorupcinës politikos ypatumus ES.
Pagrindinës antikorupcinës politikos priemonës, kuriø imasi ES valstybës.
Pagrindiniø antikorupcinës politikos, vykdomos ES valstybëse, bruoþø palyginimas su Lietuvos antikorupcine politika.

Pratybos (2 val.)

Tikslas  suvokti antikorupcinës politikos svarbà ir iðskirti sëkmingos kovos su korupcija
veiksnius.

Uþdaviniai ir nagrinëjami klausimai

1. Iðnagrinëti konkreèiø ES valstybiø (pavyzdþiui, Vokietijos, Prancûzijos ir kt.) korupcijos prevencijà.
2. Aptarti galimybes pritaikyti Lietuvoje ðiø ðaliø praktikà ágyvendinant antikorupcinius projektus.

Metodai

1. Situacijø analizë ir darbas grupëmis atrenkant teigiamus ir neigiamus antikorupcinës politikos, vykdomos konkreèioje valstybëje, bruoþus.
2. Minèiø lietus ir atsakymø aptarimas grupëmis.
3. Skaitymas ir apibendrinimas.

Ið viso paskaitø  32 val.
Ið viso pratybø  16 val.
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Paskaitos pavyzdys
Korupcijos sampratø ávairovë
Sakoma, kad nuo Romos imperijos laikø nedaug kas pasikeitë: valdþia yra korumpuota, o
didelë valdþia  dar korumpuotesnë. Tik atsiversk laikraðtá ar ásijunk televizoriø ir iðgirsi
apie valstybës tarnautojø nusiþengimus bet kurioje pasaulio vietoje1 . Korupcijos reiðkinys senas kaip pasaulis. Daþnai literatûroje minima, kad kiek egzistuoja tarnyba, pareigos, pasitikëjimas pareigûnais, tiek egzistuoja ir pati korupcija2 . Ðiuos þodþius pagrindþia 1997 m. gruodþio mënesá paskelbti apie 150 dantiraðèio áraðø, kuriuos danø archeologø grupë rado Sirijoje, Rakos mieste. Ið ðiø áraðø paaiðkëjo, kad toje vietovëje buvæs
asirø civilizacijos, gyvavusios XIII a. pr. Kr., administracinis centras. Rastas specialusis archyvas, priklausæs institucijai, atitinkanèiai ðiø dienø vidaus reikalø ministerijà, kuriame
buvo sukaupti duomenys apie kyðius imanèius valdininkus3 . Ðiandien niekas neabejoja,
kad korupcijos problema tiek Lietuvoje, tiek kitose pasaulio valstybëse tikrai egzistuoja, o
jos mastas sunkiai nuspëjamas. Oficialus teisinis korupcijos buvimo árodymas  tai oficiali, pagal atskirus korupcijà apimanèius baudþiamojo ástatymo straipsnius uþregistruotø ir
iðtirtø nusikaltimø statistika bei teismuose paskelbtø nuosprendþiø, atlikus atitinkamø
baudþiamøjø bylø teisminá nagrinëjimà, analizë.
Pabrëþtina, kad korupcija  tai vienas svarbiausiø organizuoto nusikalstamumo poþymiø, pasireiðkiantis apsaugos sistemos nuo socialinës kontrolës sukûrimu4 . Iðties niekam
ne paslaptis, kad organizuotos nusikaltëliø grupës turi ryðiø su teisësaugos ir valdþios
institucijø darbuotojais. Papirkinëjimais, teikiamomis paslaugomis, ðantaþu, draugiðkais
ryðiais nusikaltëliai suinteresuoti gauti dominanèià informacijà, kuri leistø jø grupëms
saugiai veikti, iðvengti baudþiamosios atsakomybës arba jà palengvinti. Organizuotas
nusikalstamumas beveik visada susijæs su korupcija, todël kelia grësmæ ðalies valdymo

1

Christian D., Fisanick A., Csonka P. ir kt., Ðiuolaikinis nusikalstamumas. Kaunas: Vytauto Didþiojo
universitetas, 2002, p. 1819.
2
Justickis V., Kriminologija, 1 d. Vilnius: Lietuvos teisës universitetas, 2001, p. 344345.
3
Measures to Prevent Corruption, Study of European Centre for Parliamentary Research and Documentation in the EU Member States. Strasbourg, 1999, p. 3642.
4
Gutauskas A., Tarptautinio organizuoto nusikalstamumo prevencijos organizavimas Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos teisës universitetas, 2000, p. 38.
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sistemai, jos politiniam saugumui5 . Antai Ukrainoje, Charkovo mieste, esantis organizuoto nusikalstamumo tyrimø centras priëjo prie itin radikalios iðvados, kad organizuotas nusikalstamumas negali ilgesná laikà egzistuoti be valstybës pareigûnø paramos6 . Be
abejo, tokià ðiø pareigûnø paramà nusikaltëliai uþsitikrina korupciniais ryðiais.
Taigi korupcija yra valstybæ ið vidaus griaunantis reiðkinys. Ir griauna jà bûtent tie,
kurie turëtø saugoti. O tai jau pernelyg didelë problema, reikalinga iðsamios analizës,
apimanèios ne tik korupcijos, kaip atskiro socialinio-ekonominio reiðkinio, sàvokà ir prigimtá, bet taip pat ðio reiðkinio prieþastis, padarinius, prevencijà ir, þinoma, konkreèiø
atvejø tyrimà.
Socialinis korupcijos reiðkinys gyvuoja nuo senovës kaip viena labiausiai paplitusiø ir
itin kenkianèiø valstybës tarnybai elgesio formø. Pirmieji bandymai baudþiamosios teisës
priemonëmis kovoti su korupcija Europoje sietini su 1810 m. Napoleono baudþiamuoju
kodeksu, átvirtinusiu gana grieþtas bausmes7 . Korupcija panaði á mistiná reiðkiná  visi apie
jà kalba, bet niekas negali tiksliai ávardyti, kas tai. Vyrauja nuomonë, kad tokie nusikaltimai kaip kyðio, neteisëto atlyginimo priëmimas, papirkimas neatsiejami nuo korupcijos
sàvokos. Taèiau taip pat akivaizdu, kad nors korupcija apima ðiuos nusikaltimus, vien jais
nesiriboja. O juk neiðsiaiðkinus reiðkinio prigimties, sàvokos, negalima parengti ir kompleksinës jo kontrolës sistemos8 . Atsiþvelgiant á tai, pirmoje korupcijos ir antikorupcinës
politikos dalyko paskaitoje bûtina susipaþinti su korupcijos sàvoka, apþvelgiant atitinkamà teisinæ literatûrà ir tiek Lietuvos Respublikos, tiek tarptautinius teisës aktus.
Jau minëjome, kad vienokios ar kitokios formos ir masto korupcija objektyviai gyvuoja nuo tada, kai þmonijos istorijos auðroje atsirado valstybës valdþia. Pareigûnø, teisëjø,
ávairaus lygio valdþios atstovø legalus ar nelegalus papirkimas buvo, yra ir dar ilgai bus
toleruojamas ar baudþiamas. Neretai korupcijos problema ideologizuojama ir politizuojama. Tvirtinama, kad Lietuvoje besiplëtojantys rinkos ekonomikos santykiai (nuosavybës, gamybos, komerciniai ir vartojimo) yra labiau kriminalizuoti nei legitimuoti. Ðiø problemø sovietizavimas, t. y. visø bëdø vertimas buvusiai valstybës ir visuomenës formacijai, gali átikinti tik naivuolius. Reikalas tas, kad Lietuvoje formuojasi laukinio kapitalizmo rinkos santykiai, kitur gyvuojantys jau nuo praeito amþiaus pradþios, t. y. atsiliekantys nuo civilizuotose Vakarø valstybëse dabar susiformavusiø socialiniø, ekonominiø ir
kitø demokratinio kapitalizmo santykiø visu pusðimèiu, o gal ir daugiau metø9 . Tai, kas
jau pasakyta apie ðá reiðkiná, leidþia daryti iðvadà, kad vienokios ar kitokios formos ir
masto korupcija gyvuoja nuo pat Lietuvos valstybës susikûrimo, o dabartinis pereinamasis laikotarpis, prasidëjæs praeito amþiaus aðtuntojo deðimtmeèio pabaigoje, ðià problemà tik suaktyvino  didëja jos mastas, reiðkiasi naujos formos. Visa tai kelia bûtinybæ
5

Dapðys A., Organizuotas nusikalstamumas ir korupcija: prevencijos ir kontrolës sistemos kûrimo
Lietuvoje prielaidos ir perspektyvos, in Teisës problemos, Nr. 4. Vilnius, 1997, p. 61; Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimas dël organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos prevencijos programos, Þin., 1999, Nr. 10-220.
6
Survey of the Struggle of Law Enforcement Agencies Against Corruption in Ukraine, in Organized
Crime Watch, Volume 1, No. 6. Washington, D. C., 1999, p. 910.
7
Explanatory Report to Criminal Law Convention on Corruption (ETS 173). Strasbourg, 1999 (http://
conventions.coe.int).
8
Joèienë D., Korupcija postkomunistinëse ðalyse, Teisës problemos, 1997, Nr. 1, p. 81.
9
Pivoriûnas A., Nusikaltimai valstybës tarnybai ir korupcija  problemos ir jø sprendimo bûdai, Justitia, 1997, Nr. 6, p. 14.
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domëtis korupcija, jà analizuoti ir stengtis veiksmingai su ja kovoti. Taèiau norint efektyviai spræsti ðiuos uþdavinius, pirmiausia bûtina tinkamai suvokti paties reiðkinio esmæ.
Todël ir pradëti reikia nuo bendrøjø korupcijos sampratos klausimø, vienaip ar kitaip
gvildentø tiek tarptautiniu mastu, tiek mûsø ðalyje.
Tarptautiniø þodþiø þodyne sakoma: Korupcija [lot. corruptio  gadinimas; papirkimas], tarnybinës padëties panaudojimas pasipelnymo tikslais; pareigûno ar politinio
veikëjo papirkimas10 . Kitas tarptautiniø þodþiø þodynas ðá þodá aiðkina plaèiau  tai
valstybës ástaigos pareigûno ar politinio veikëjo kyðio ëmimas uþ pareigø atlikimà arba
uþ ástatymo paþeidimà, siekiant naudos sau ar abipusës naudos, papirkimas, kyðininkavimas11 . Susipaþinus su daugiau literatûros, kur vartojamas korupcijos terminas, galima
daryti iðvadà, kad taip ávardijama valdininkø elgsena, jø piktnaudþiavimas turimais ágaliojimais, padëties iðskirtinumu dël asmeniniø savanaudiðkø paskatø. Manau, neleistina
nacionaliniuose teisës aktuose vartoti tarptautinio þodþio, prieð tai nepateikus jo oficialios definicijos. Vertinant toká sudëtingà ir pavojingà reiðkiná, neleistina remtis tik Tarptautiniø þodþiø þodyne pateikiamu aiðkinimu ar tarptautiniuose teisës aktuose dëstomu
jo supratimu. Juk vienas ið ástatymams, poástatyminiams aktams keliamø reikalavimø 
aiðkumas.
Grupë autoriø, vadovaujama Valstybës saugumo departamento, 1999 m. atlikusi Lietuvos Respublikos uþsienio reikalø ministerijos uþsakytà tyrimà Korupcijos situacijos Lietuvoje preliminarinis ávertinimas bei kovos su korupcija strategijos matmenø parengimas (inicijavo PHARE programa), ðio darbo dalyje Korupcijos apibrëþimas Lietuvos ástatymuose ir kituose teisës aktuose paþymëjo, kad Lietuvos Respublikos ástatymuose ir
kituose teisës aktuose vartojamas korupcijos terminas, taèiau esminis ðalies teisinës sistemos, ástatymø leidëjo darbo trûkumas yra ir lieka tai, kad iki ðiol neturime grieþtai ir
juridiðkai tiksliai apibrëþtos korupcijos definicijos. Tai bûtina neatidëliojant padaryti, antraip kovos su korupcija strategija, objektas liks neaiðkûs ir neapibrëþti. Todël juridinës ir
kitokios praktinës antikorupcinës priemonës, korupcijos prevencijos taktika ir praktika
bus nepakankamai efektyvi12 . Specialiøjø tyrimø tarnybos vadovo 1999 m. spalio mënesá
pasiraðytame Nacionalinës kovos su korupcija strategijos metmenø projekte taip pat
paþymima, kad korupcijos samprata neturëtø bûti pamirðta vykdant teisinæ reformà
Lietuvoje ir turëtø atsispindëti atitinkamuose ástatymuose13 . Deja, ðio reiðkinio turinio ir
sampratos nepateikë në naujasis ðalies baudþiamasis ástatymas, nors suvokiame, kad kalbama apie pavojingus visuomenei, prieðtaraujanèius teisei dalykus.
Tiesa, teisinës korupcijos sampratos problemà bandoma spræsti Lietuvos Respublikos
Seimui pateiktuose Lietuvos Respublikos specialiøjø tyrimø tarnybos ástatymo bei Lietuvos Respublikos kovos su korupcija ir reketu ástatymo projektuose. Pirmajame ið ðiø projektø raðoma: Korupcija  valstybës politikø, pareigûnø ir tarnautojø savo tarnybinës
padëties arba su ja susijusiø galimybiø panaudojimas neteisëtai siekiant gauti kokios
nors naudos sau ar kitiems asmenims, taip pat fiziniø ar juridiniø asmenø kokios nors
10

Tarptautiniø þodþiø þodynas. Vilnius: Alma littera, 2001, p. 405.
Tarptautiniø þodþiø þodynas, AK. Vilnius: Þodynas, 1999, p. 673.
12
Tyrimas Korupcinës situacijos Lietuvoje preliminarinis ávertinimas bei kovos su korupcija strategijos
metmenø parengimas. Baigiamasis praneðimas. Vilnius, 1999, p. 4.
13
Nacionalinës kovos su korupcija strategijos metmenø projektas. Parengë Specialiøjø tyrimø tarnyba.
1999.
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naudos ar privilegijø teikimas valstybës politikams, pareigûnams ir tarnautojams uþ jø
neteisëtà palankø veikimà ar neveikimà, susijusá su tarnybos padëtimi, taip pat kitokios
tyèinës veikos, kuriomis organizuojama, kurstoma, padedama ar tarpininkaujama darant ðioje dalyje nurodytas veikas14 .
Greta ðio apibrëþimo bûtinas ilgas aiðkinamasis raðtas. Tai gana platus apibrëþimas,
ðiuo metu turintis tik teorinæ reikðmæ. Taigi dëmesys krypsta á atitinkamus tarptautinius
dokumentus. Pats svarbiausias tarptautinës teisës aktas ðia tema  Konvencija dël korupcijos Nr. 173, kurià 1999 m. sausio 27 d. Strasbûre pasiraðë ir Lietuvos Respublikos ágaliotieji atstovai. Ðios konvencijos 6 str. 1 d. numato korupcijos reiðkimosi formas15 :
1. Tiesioginis ar netiesioginis vyriausybës pareigûno arba asmens, vykdanèio valstybës funkcijas, reikalavimas ar priëmimas bet kokio piniginæ vertæ turinèio daikto
arba kita nauda, ágyjama dovanos, paslaugos, paþado, privilegijos pavidalu sau ar
kitam asmeniui, ar pagal ástatymà ásteigtam subjektui uþ atlikimà arba neatlikimà
veiksmø pagal jo einamas pareigas.
2. Tiesioginis ar netiesioginis pasiûlymas ar áteikimas vyriausybës pareigûnui arba
asmeniui, vykdanèiam valstybës funkcijas, bet kokio piniginæ vertæ turinèio daikto
arba kita nauda, ágyjama dovanos, paslaugos, paþado, privilegijos pavidalu sau ar
kitam asmeniui, ar pagal ástatymà ásteigtam subjektui uþ atlikimà ar neatlikimà
veiksmø pagal jo einamas pareigas.
3. Vyriausybës pareigûno arba asmens, vykdanèio valstybines funkcijas, pareiginiai
veiksmai arba jø neatlikimas, kai tai daroma siekiant naudos sau arba treèiajai
ðaliai.
4. Slaptas naudojimasis ðiame straipsnyje nurodytos neteisëtos veikos bûdu ágyta
nuosavybe ar ðios nuosavybës slëpimas.
5. Pagrindinio veikëjo, bendrininko, kurstytojo, vykdytojo ar pagalbininko vaidmens
atlikimas nustatytame korupcijos fakte ar bet koks kitas dalyvavimas, ketinimas
dalyvauti, bendradarbiavimas arba slëpimas vykdant ðiame straipsnyje numatytas
veikas.
Iðanalizavus Konvencijoje dël korupcijos pateiktas korupcijos reiðkimosi formas, matyti,
kad analogiðkø draudþiamø veikø apraðymai buvo ir galiojusiame iki 2003 m. geguþës 1 d.
Lietuvos Respublikos baudþiamajame ástatyme16 (282284 ir kiti straipsniai), taip pat yra
naujajame, ásigaliojusiame nuo 2003 m. geguþës 1 d., Lietuvos Respublikos baudþiamajame kodekse17 (225228 straipsniai). Taigi atitinkamos korupcijos reiðkimosi formos, t. y.
kyðininkavimas, tarpininko kyðininkavimas ir papirkimas, apibrëþtos tiek tarptautiniu mastu, tiek mûsø ðalies ástatyme. Taèiau oficiali paèios korupcijos kaip atskiro reiðkinio sàvoka
nei tarptautiniu, nei ðalies mastu apibrëþta nëra. Antai Jungtiniø Tautø Organizacijos Pareigûnø elgesio kodekso 7 straipsnio b punktas nurodo, kad bûtina korupcijos sàvokà apibrëþti nacionalinëje teisëje18 . Tuo tarpu jau minëjome, kad Lietuvos ástatymø leidëjai nepa-

14

Ten pat.
The TI Source Book Part A: Analytical Framework.
16
Lietuvos Respublikos baudþiamasis kodeksas, Þin., 1997, Nr. 118-3046.
17
Lietuvos Respublikos baudþiamasis kodeksas (patvirtintas 2000 m. rugsëjo 26 d. ástatymu Nr. VIII1968). Vilnius: Teisingumo ministerija, 2000.
18
The TI Source Book Part A: Analytical Framework.
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sistengë apibrëþti korupcijos ir pateikti tikslios definicijos, taip padarydami pradþià bendrai
doktrinai. Randame tik atskirus bandymus apibûdinti korupcijà. Ðtai Lietuvos Respublikos
Vyriausybës nutarimu Dël korupcijos prevencijos programos patvirtinta Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos prevencijos programa19 . Programos kûrëjai, jos antrojoje dalyje
vertindami iðanalizuotà padëtá, pateikia du korupcijos aspektus:
1. Korupcija  tai pareiginiø nusikaltimø visuma.
2. Korupcija  tai organizuoto nusikalstamumo egzistavimà uþtikrinantis veiksnys.
Programoje taip pat paþymima, kad organizuotas nusikalstamumas beveik visada susijæs su korupcija. Organizuotø nusikalstamø grupuoèiø ir korumpuotø valdininkø simbiozë gali reikðtis priimant kriminalinëms struktûroms palankius teisës aktus, globojant naftos, alkoholio, tabako, ginklø, narkotikø kontrabandà, prostitucijos verslà, prekybà vogtais automobiliais, nevykdant organizuotø nusikalstamø grupuoèiø lyderiø baudþiamojo persekiojimo arba vykdant já netinkamai ir pan. Taigi organizuotas nusikalstamumas ðioje programoje  tai sudëtinga sistema ávairiø ryðiø ir santykiø tarp nusikalstamø grupuoèiø, jø nariø, vykdanèiø nusikalstamà veiklà (daþniausiai kaip verslà) ir siekianèiø uþtikrinti ðios veiklos saugumà pareigûnø papirkimu ir korupcija. Visa tai tampa savotiðku gelbëjimosi ratu siekiant suprasti, kas gi yra toji korupcija. Pasitelkus á pagalbà
baudþiamàjà teisæ, ið baudþiamajame ástatyme pateiktø nusikaltimø ir baudþiamøjø nusiþengimø valstybës tarnybai ir vieðiesiems interesams sudëties galima iðskirti dvi korupcijos rûðis pagal reiðkimosi sritá: valstybinio valdymo korupcija ir komercinë korupcija.
Darytina iðvada, kad lietuviðkoje korupcijos prevencijos programoje ávardijami korupcijos
faktai tapatûs tarptautinëje Konvencijoje dël korupcijos pateiktiems korupcijos faktams,
taèiau ðie dokumentai skiriasi tuo, kad minëtoji konvencija korupcijos sampratà susiaurina, apimdama tik valstybinio valdymo sritá. Valstybës aparato korupcija yra stabilaus ir
saugaus organizuotø nusikaltëliø formuoèiø funkcionavimo sàlyga, garantija, kad ið nelegalaus verslo bus gauta daug pelno. Antra vertus, ðis maksimalus pelnas suteikia daug
galimybiø toliau papirkinëti pareigûnus, kuriems, deja, nepaprastai sunku atsispirti pagundai greitai ir lengvai praturtëti sistemingai gaunant dideles sumas pinigø ið organizuotø nusikaltëliø grupuoèiø20 . Vien tik pasitelkus bendràjá ar rûðiná kësinimosi objektà ir
minëtoje programoje iðdëstytus teiginius, korupcijos rûðiø apibrëþti negalima. Èia bûtina
nuodugnesnë reiðkinio analizë, poreikis nustatyti ribas. Juk kyðá paëmæs valstybës pareigûnas ar tarnautojas paskui neretai bendrininkauja padarant kità nusikaltimà arba papirkimas gali lemti kità nusikalstamà veiklà, uþkirsti kelià galimybei atkurti teisingumà. Jeigu visi ðalies muitininkai arba pasienio policijos pareigûnai bûtø sàþiningi, kontrabanda
kaip reiðkinys beveik iðnyktø, jos mastas bûtø minimalus.
Apskritai, palyginti su bendru ðalies nusikalstamumu, korupcijos reiðkinys (siauràja
prasme) nëra labai paplitæs ir sudaro vidutiniðkai 0,1 proc. registruotø nusikaltimø. Vis
dëlto nedera þavëtis statistika ir prarasti budrumo, nes kitas korupcijà (jos latentiðkumà)
apibûdinantis kokybinis poþymis  kyðininkavimas  atliekamas kvalifikuoèiau: kyðiai duodami ir imami per patikimus tarpininkus. Ðià prielaidà sunku pagrásti praktiniais pavyzdþiais. Tai geriausiai supranta operatyviniø tarnybø darbuotojai. Galbût ðitai ið dalies ir
lemia, kad oficialiosios statistikos skaièiai maþëja.
19

Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimas dël organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos prevencijos programos, Þin., 1999, Nr. 10-220.
20
Bluivðteinas J., Kriminologija. Vilnius: Pradai, 1994, p. 256.
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Kovà su atskirais reiðkiniais apsunkina jø latentiðkumas. Prie tokiø nusikaltimø priskiriami ir ekonominiai, organizuoti bei profesionalûs nusikaltimai, áskaitant korupcijà, kontrabandà, vengimà mokëti mokesèius, pinigø padirbinëjimà, plintantá narkobizná, nusikaltimus, susijusius su prostitucija, ir kt.21 Tai, kad faktiniai duomenys paprastai yra
didesni uþ oficialiosios statistikos rodiklius, kurie nerodo tikrosios padëties,  VII Baltijos
ðaliø kriminologø simpoziume iðsakyta problema. Kyla klausimas, kodël taip yra. Ir kyðio
davëjas, ir gavëjas yra suinteresuoti ir gautu rezultatu abu patenkinti. Daugeliu atvejø
abi ðalys turi materialinës ar kitokios naudos. Esant abipusei naudai, nelieka kam skøstis.
Tokiu atveju atskiri korupcijos atvejai iðkyla aikðtën tik operatyviniø tarnybø pastangomis. Oficialiàja statistika tampa ir tokie atvejai, kai abipusio suinteresuotumo nëra  viena ðalis nepatenkinta.
Galima daryti iðvadà, kad korupcijà Lietuvoje apibûdina ðie bruoþai:
1) ji reiðkiasi keliose srityse;
2) ðis seniai gyvuojantis reiðkinys ypaè suaktyvëjo pereinamuoju laikotarpiu atkûrus
nepriklausomybæ;
3) trûksta vienos teisiniu aktu apibrëþtos korupcijos sàvokos, tebëra pati korupcijos
doktrinos kûrimo pradþia;
4) tai reiðkinys, pasiþymintis dideliu latentiðkumu;
5) ji iðkreipia teisingumo sampratà, valstybinës tarnybos esmæ ir taip paþeidþia patá
svarbiausià visuomeniná gërá  teisinæ valstybæ.
Taigi apibendrindama mintis apie korupcijos sàvokà, siûlyèiau remtis gana iðsamiu Europos Tarybos kovos su korupcija grupës apibrëþimu: Korupcija  tai kyðininkavimas ir
kitoks elgesys asmenø, kuriems valstybiniame ar privaèiame sektoriuje yra pavesta eiti
tam tikras pareigas, susijusias su ápareigojimais, patikëtais jiems kaip turintiems valstybës
pareigûno, privataus darbuotojo, nepriklausomo agento statusà, ar kitokiais santykiais, ir
kuriø tikslas  bet kokia neteisëta nauda sau ir kitiems22 . Vadinasi, korupcijà reikëtø suvokti kaip reguliarià, pasikartojanèià, integralià, nusikalstamà individo, turinèio tarnybos
santykius su valstybës aparatu, privaèiu verslo subjektu, rinkëjais ar þiniasklaidos auditorija (skaitytojais, þiûrovais), veiklà, kuri pasireiðkia piktnaudþiavimu savo padëtimi bei pasitikëjimu siekiant asmeninës naudos (o jà taip pat reikia 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 kyðio, o daugiau ar maþiau
nuolatinio kyðininkavimo, bûdingo þmogui ar þmoniø grupei, sàvokà reikëtø turëti omenyje ir toliau kurse kalbant apie ðio reiðkinio paplitimà muitiniø veikloje.
Apibendrinant teisinës literatûros informacijà apie ðio antisocialinio reiðkinio sampratà, þalà ir prieþastis, galima konstatuoti, kad korupcija kelia grësmæ visuomenës saugumui ir þmogaus teisëms, nes:
1) korumpuoti pareigûnai palieka likimo valiai jiems pavestà priþiûrëti veiklà ir neuþkerta kelio korupcijai plisti toliau;
2) papirktas valstybës tarnautojas netinkamai atlieka savo pareigas;
3) dël korupcijos gali bûti paþeistos pagrindinës þmogaus teisës;

21

VII Baltijos ðaliø kriminologø simpoziumas. Nusikalstamumo prevencija ir baudþiamoji politika pereinant á rinkos ekonomikà. Vilnius, 1995, p. 21.
22
The TI Source Book Part A: Analytical Framework. P. 5458.
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4) korupcija gali iki trisdeðimties procentø padidinti kiekvienos valstybës investicijos
kainà;
5) daþnai veikdama kaip mokestis, kuriuo apmokestinamos tiesioginës uþsienio investicijos, korupcija neleidþia pritraukti daugiau uþsienio investicijø23 .
Tarptautinës nevyriausybinës organizacijos Transparency International 2002 m. atliktas tarptautinis tyrimas atskleidë, kad Lietuvoje korupcijos suvokimo indeksas iðlieka
toks pat kaip ir ankstesniais metais  4,8 balo. Ðis rodiklis, apskaièiuotas remiantis verslininkø ir tarptautiniø ekspertø apklausomis, palieka Lietuvà tarp ðaliø, kurios susiduria su
didelëmis korupcijos problemomis. Mûsø ðaliai pritrûksta 0,2 balo iki 5 balø ribos, uþ
kurios rikiuojasi maþai korumpuotos ðalys. Lietuva dalijasi 3639 vietas su Baltarusija,
Pietø Afrikos Respublika ir Tunisu. 102 ðaliø lentelëje paskutinës vietos atitenka Angolai,
Madagaskarui, Paragvajui, Nigerijai ir Bangladeðui, o pirmosios  Suomijai, Danijai, Naujajai Zelandijai, Islandijai, Singapûrui ir Ðvedijai. 1999 m. Transparency International
lentelëje Lietuva uþëmë 50 vietà. Taigi per trejus metus perðokta per 14 vietø24 .
Lietuvoje priimta apie deðimt ástatymø, vienaip ar kitaip ágalinanèiø vykdyti korupcijos prevencijà, yra patvirtintos bent kelios nacionalinës kovos su korupcija programos.
Vis dëlto, kaip sakë kinø filosofas Mencijus (372289), ástatymai patys neveikia.
Pastaraisiais metais Lietuva vykdë kryptingà antikorupcinæ politikà. Atsiþvelgiant á Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindø ástatymo nuostatas, Europos Komisijos rekomendacijas, buvo parengta ir priimta Lietuvos Respublikos nacionalinës kovos su
korupcija strategija, parengtas Lietuvos Respublikos nacionalinës kovos su korupcija programos projektas. Nacionalinës kovos su korupcija programos tikslas  naikinti mûsø
ðalyje korupcijà, siekti, kad ji kuo maþiau trukdytø plëtoti ekonomikà, demokratijà, stiprinti nacionaliná saugumà, teisës sistemà, Lietuvos institucijø pastangas ir tarptautiná
bendradarbiavimà kovojant su korupcija. Korupcijos prevencijos ástatymu siekiama nustatyti pagrindinius korupcijos prevencijos principus valstybës tarnyboje, privaèiajame
sektoriuje, korupcijos prevencijos priemones ir jø teisinius pagrindus, korupcijos prevencijos subjektus, jø teises ir pareigas. Suaktyvëjæs antikorupcinis Lietuvos teisësaugos institucijø darbas vyko nusikaltimø iðaiðkinimo, korupcijos prevencijos ir visuomenës ðvietimo kryptimis. Informatikos ir ryðiø departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalø ministerijos duomenimis, 19952001 m. uþregistruota 1530 nusikaltimø valstybës tarnybai, ið jø 388 kyðio priëmimo atvejai, 1142 kiti nusikaltimai valstybës tarnybai. Analizuojant Lietuvos Respublikos specialiøjø tyrimø tarnybos veiklà, paþymëtina, kad 1999 m.
ði tarnyba iðkëlë 125, 2000 m.  90, 2001 m.  118, 2002 m.  79 baudþiamàsias bylas.
2003 m. sausio 1geguþës 1 d. STT iðkëlë 28 baudþiamàsias bylas. Ásigaliojus naujajam
Lietuvos Respublikos baudþiamojo proceso kodeksui, 2003 m. geguþës 1gruodþio 31 d.
STT pradëjo 88 ikiteisminius tyrimus. 2004 m. sausio 1rugsëjo 30 d. STT pradëjo 72
ikiteisminius tyrimus.
2004 m. sausio 1rugsëjo 30 d. STT ið kitø ikiteisminio tyrimo ástaigø gavo 18 ikiteisminiø tyrimø, o perdavë joms  6, 34 ikiteisminiai tyrimai nutraukti, 23  baigti (perduoti
kaltinamajam aktui suraðyti), 98 tæsiami.

23
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Ten pat.
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1999 m. STT iðaiðkino 168 asmenis, kurie átariami padaræ korupcinio pobûdþio ir kitas
nusikalstamas veikas, ið jø 115 (68 proc.) valstybës tarnautojø ir 53 (32 proc.) kiti; 2000 m. 
98 asmenis, ið jø 68 (69 proc.) valstybës tarnautojai ir 30 (31 proc.) kitø; 2001 m.  124
asmenis, ið jø 81 (65 proc.) valstybës tarnautojas ir 43 (35 proc.) kiti; 2002 m.  99 asmenis, ið jø 60 (61 proc.) valstybës tarnautojø ir 39 (39 proc.) kiti; 2003 m.  158 asmenis, ið
jø 106 (67 proc.) valstybës tarnautojai ir 52 (33 proc.) kiti; 2004 m. sausio 1rugsëjo 30
d. STT  92 asmenis, ið jø 59 (64 proc.) valstybës tarnautojai ir 33 (36 proc.) kiti.
1999 m. nustatyta 160 nusikalstamø veikø, ið jø 98 (61 proc.) valstybës tarnybai ir 62
(39 proc.) kitos; 2000 m.  126 nusikalstamos veikos, ið jø 56 (44 proc.) valstybës tarnybai ir 70 (56 proc.) kitø; 2001 m.  193 nusikalstamos veikos, ið jø 117 (61 proc.) valstybës tarnybai ir 76 (39 proc.) kitos; 2002 m.  134 nusikalstamos veikos, ið jø 85 (63 proc.)
valstybës tarnybai ir 49 (37 proc.) kitos; 2003 m. STT nustatë 210 nusikalstamø veikø, ið
jø turinèiø nusikaltimø ar baudþiamøjø nusiþengimø valstybës tarnybai ir vieðiesiems interesams poþymiø  143 (68 proc.), turinèiø kitø nusikaltimø ar baudþiamøjø nusiþengimø poþymiø  67 (32 proc.); 2004 m. sausio 1rugsëjo 30 d. STT nustatë 229 nusikalstamas veikas, ið jø turinèiø nusikaltimø ar baudþiamøjø nusiþengimø valstybës tarnybai ir
vieðiesiems interesams poþymiø  167 (73 proc.), turinèiø kitø nusikaltimø ar baudþiamøjø nusiþengimø poþymiø  62 (27 proc.).
2004 m. sausio 1rugsëjo 30 d. STT nustatë ðias nusikalstamø veikø, turinèiø nusikaltimø ar baudþiamøjø nusiþengimø valstybës tarnybai ir vieðiesiems interesams poþymiø, rûðis:
 Baudþiamojo kodekso 225 str. (kyðininkavimas)  32 (19 proc.);
 Baudþiamojo kodekso 226 str. (tarpininko kyðininkavimas)  0 (0 proc.);
 Baudþiamojo kodekso 227 str. (papirkimas)  26 (16 proc.);
 Baudþiamojo kodekso 228 str. (piktnaudþiavimas)  59 (35 proc.);
 Baudþiamojo kodekso 229 str. (tarnybos pareigø neatlikimas)  39 (23 proc.).
Daugiausia dëmesio skirta ðalinti korupcijos apraiðkoms ið vieðojo administravimo,
muitø ir mokesèiø, vieðøjø pirkimø, privatizavimo srièiø, teisësaugos ir teisingumo institucijø. Sustiprintas valstybës institucijø bendradarbiavimas uþkardant ir iðaiðkinant nusikaltimus bei su jais susijusià korupcijà. Ágyvendinant korupcijos prevencijos priemones,
teisës aktai ir jø projektai buvo nagrinëjami antikorupciniu aspektu, atlikti korupcijos
paplitimo vertinimai labiausiai jos paþeidþiamose srityse.
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PAGRINDINIØ SÀVOKØ ÞODYNËLIS
Antikorupciniai standartai  elgesio ir teisës normø, padedanèiø maþinti korupciná elgesá,
visuma.
Antikorupcinis ðvietimas  pilieèiø antikorupciniø nuostatø ugdymas.
Deviacija  áprastø visuomenës ar grupës socialiniø taisykliø ir normø paþeidimas.
Kyðininkavimas  veiksmas, kai valstybës tarnautojas ar jam prilygintas asmuo savo ar kitø
naudai tiesiogiai ar netiesiogiai priima, paþada ar susitaria priimti kyðá, reikalauja ar provokuoja já duoti uþ teisëtà veikimà ar neveikimà vykdant ágaliojimus.
Klientiniai ryðiai, klientizmas  abipusiðkai naudingi globëjo ir kito asmens ar asmenø grupës (klientø) ryðiai ir ásipareigojimø sistema.
Korupcija  piktnaudþiavimas valstybine valdþia siekiant naudos asmeniniais tikslais.
Korupcijos rûðys pagal veikimo sritá  administracinë, politinë, privataus sektoriaus, tarptautinë.
Korupcijos rûðys pagal veiksmø tikslus  biurokratinë, reguliacinë, prevencinë, padariniø
likvidavimo.
Korupcijos paþinimas  gebëjimas laiku ir visapusiðkai atpaþinti korupcijos apraiðkas.
Korupcijos prevencija  korupcijos prieþasèiø ir veiksniø ðalinimas.
Korupcijos iðaiðkinimas ir teisinis persekiojimas  korupciniø veikø nustatymas, bausmës
neiðvengiamumo ir teisingumo principo ágyvendinamas.
Lobistinë veikla  atlygintini lobistø veiksmai, kuriais siekiama daryti átakà, kad bûtø keièiami, pildomi ar pripaþástami netekusiais galios teisës aktai, priimami arba nepriimami
nauji teisës aktai. Ðia veikla siekiama ágyvendinti uþsakovo interesus nepaþeidþiant asmens teisiø ar visuomenës ir valstybës interesø.
Lobizmas  procesas, kurio metu dalijamasi informacija ir grupës, organizacijos ar jos dalies
nuomonë perduodama valdþios pareigûnams (tiek rinktiems, tiek skirtiems), siekiant daryti átakà, kad bûtø priimtas palankus sprendimas.
Lobistas  turintys teisæ uþsiimti lobistine veikla fizinis asmuo ar ámonë, ástaiga, organizacija,
ástatymo nustatyta tvarka áraðyti á lobistø sàraðà.
Nepotizmas  darbo vietø skyrimas giminëms, draugams ir paþástamiems, iðvengiant konkursø ir paþeidþiant tinkamiausio þmogaus tinkamoje vietoje principà. Tai sukuria pavaldiniø ir kolegø skolininkø sistemà, kuria naudojamasi priimant sprendimus.
Patronas  klientiniø ryðiø sistemos dalis  kà nors globojanti ar proteguojanti institucija arba
asmuo.
Pinigø plovimas  veika, kuria siekiama áteisinti arba nuslëpti nusikalstamu bûdu ágytø pinigø kilmæ.
Papirkimas  veiksmas, kai tiesiogiai arba netiesiogiai siûloma, paþadama duoti arba duodamas kyðis valstybës tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui uþ pageidaujamà teisëtà
veikimà ar neveikimà vykdant ágaliojimus arba tarpininkui siekiant tø paèiø rezultatø.
Piktnaudþiavimas  veiksmas, kuriuo valstybës tarnautojas ar jam prilygintas asmuo piktnaudþiavo tarnybine padëtimi arba virðijo ágaliojimus, jeigu dël to daug þalos patyrë
valstybë, tarptautinë vieðoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo.
Privatieji interesai  asmens, dirbanèio valstybinëje tarnyboje, arba artimo jo giminaièio ar
ðeimos nario asmeninis turtinis ar neturtinis suinteresuotumas, galintis turëti átakos sprendimams einant tarnybines pareigas.
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Tarnybos pareigø neatlikimas  bûna tada, kai valstybës tarnautojas ar jam prilygintas asmuo dël neatsargumo neatliko arba netinkamai atliko savo pareigas, o valstybë, juridinis
ar fizinis asmuo dël to patyrë daug þalos.
Valstybës tarnautojas  asmuo, dirbantis valstybës tarnyboje, valstybës politikas, vieðojo
administravimo valstybës tarnautojas pagal Valstybës tarnybos ástatymà bei kitas asmuo,
kuris, dirbdamas valstybës ar savivaldybiø institucijose ar ástaigose, teisminëse, teisësaugos, valstybës kontrolës bei prieþiûros ir joms prilygintose institucijose, atlieka valdþios
atstovo funkcijas arba turi administracinius ágaliojimus, taip pat oficialus kandidatas á
tokias pareigas.
Valstybës tarnautojui prilyginamas asmuo  asmuo, turintis atitinkamus ágaliojimus uþsienio valstybës institucijoje, tarptautinëje vieðojoje organizacijoje ar tarptautinëje teisminëje institucijoje, taip pat oficialûs kandidatai á tokias pareigas. Be to, valstybës tarnautojui prilyginamas asmuo, kuris dirba bet kokioje valstybinëje, nevalstybinëje ar privaèioje
ástaigoje, ámonëje ar organizacijoje arba verèiasi profesine veikla ir turi atitinkamus vieðojo administravimo ágaliojimus ar teikia vieðàsias paslaugas, iðskyrus ûkines ar technines
funkcijas atliekantá asmená.
Vieðieji interesai  visuomenës suinteresuotumas, kad asmenys, dirbantys valstybinëje tarnyboje, visus sprendimus priimtø neðaliðkai ir teisingai.
Vieðøjø ir privaèiøjø interesø konfliktas  situacija, kai valstybinëje tarnyboje dirbantis asmuo, eidamas pareigas ar vykdydamas pavedimà, privalo priimti sprendimà ar dalyvauti
já priimant, ar vykdyti pavedimà, susijusá ir su jo privaèiaisiais interesais.
Vieðasis administravimas  ástatymø reglamentuota valstybës ir vietos savivaldos institucijø
veikla, skirta teisës aktams, vietos savivaldos sprendimams ágyvendinti, numatytoms vieðosioms paslaugoms administruoti.
Vieðojo administravimo principai  ástatymo virðenybë (veikla grindþiama teisiniais pagrindais), objektyvumas (veiksmai turi bûti neðaliðki), nepiktnaudþiavimas valdþia (draudþiama vykdyti veiklà neturint ágaliojimø arba priimant sprendimus siekti kitø, negu ástatymø
nustatyta, tikslø).
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