Inspekcijos korupcijos prevencijos programos, patvirtintos Inspekcijos viršininko
2013 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 1V-23, vieni iš svarbiausių iškeltų uždavinių yra skatinti
Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, laikytis profesinės
etikos ir viešųjų ir privačių interesų derinimo taisyklių, ugdyti nepakantumą korupcijos apraiškoms,
bendrą antikorupcinę kultūrą Inspekcijoje. Siekiant įgyvendinti minėtus uždavinius, pateikiame
informacijos apie tai, kokios nusikalstamos veikos priskiriamos prie korupcinio pobūdžio
nusikalstamų veikų, atsakomybę už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, apie tarnybas,
kovojančias su korupcija ir vykdančias korupcijos prevenciją.
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme nurodyta, kokios veikos
laikomos korupcinio pobūdžio nusikalstamomis veikomis: kyšininkavimas, prekyba poveikiu,
papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba
teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine
padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar
matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos
paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas,
pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į
valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos
nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba
nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.
Padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką gali kilti baudžiamoji atsakomybė.
Priklausomai nuo padarytos nusikalstamos veikos pobūdžio ir masto, padaryta nusikalstama veika
gali būti kvalifikuojama kaip nusikaltimas, kurį padarę asmenys laikomi turinčiais teistumą, arba
kaip baudžiamasis nusižengimas. Už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas baudžiama teisės
dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu, bauda, areštu, laisvės apribojimu arba
laisvės atėmimu.
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 12 straipsnyje nurodyta, kad
korupcijos prevenciją vykdo Vyriausybė, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, Specialiųjų tyrimų
tarnyba (toliau – STT), kitos valstybės ir savivaldybių bei nevalstybinės įstaigos.
Reikėtų išskirti STT kaip specializuotą instituciją, įkurtą kovai su korupcija. Jos
veiklos sritys yra baudžiamasis persekiojimas, korupcijos prevencija, antikorupcinis visuomenės
švietimas ir informavimas. STT atskleidžia Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse
nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: kyšininkavimą (225 str.), prekybą poveikiu
(226 str.), papirkimą (227 str.), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 str.), tarnybos pareigų
neatlikimą (229 str.) ir kitas STT įstatymo 2 straipsnio antroje dalyje įvardytas nusikalstamas
veikas.

