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APSKUNDIMAS IKITEISMINIO TYRIMO METU 

 
62 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo pareigūno proceso veiksmų ir nutarimų 

apskundimas 
1. Ikiteisminio tyrimo pareigūno proceso veiksmus ir nutarimus proceso dalyviai arba 

asmenys, kuriems taikytos procesinės prievartos priemonės, gali apskųsti ikiteisminį tyrimą 
organizuojančiam ir jam vadovaujančiam prokurorui. Jei prokuroras atsisako patenkinti skundą, 
šis jo nutarimas gali būti skundžiamas aukštesniajam prokurorui šio Kodekso 63 straipsnyje 
nustatyta tvarka. 

2. Skundas paduodamas prokurorui tiesiogiai arba per ikiteisminio tyrimo pareigūną, 
dėl kurio proceso veiksmų ar nutarimų skundžiamasi. Skundai gali būti tiek rašytiniai, tiek 
žodiniai. Dėl žodinių skundų ikiteisminio tyrimo pareigūnas ar prokuroras surašo protokolą. Jį 
pasirašo pareiškėjas ir skundą priėmęs ikiteisminio tyrimo pareigūnas ar prokuroras. 

3. Ikiteisminio tyrimo pareigūnas gautą skundą kartu su savo paaiškinimais privalo per 
vieną dieną nuo skundo gavimo perduoti prokurorui. 

4. Skundo padavimas iki jo išsprendimo nesustabdo skundžiamo veiksmo ar nutarimo 
vykdymo, išskyrus atvejus, jeigu tai padaryti pripažįsta esant reikalinga pats ikiteisminio tyrimo 
pareigūnas arba prokuroras. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. X-1236, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3312 (2007-07-21) 

 
63 straipsnis. Prokuroro proceso veiksmų ir nutarimų apskundimas 
1. Prokuroro proceso veiksmus ir nutarimus proceso dalyviai arba asmenys, kuriems 

taikytos procesinės prievartos priemonės, gali apskųsti aukštesniajam prokurorui. Jei 
aukštesnysis prokuroras atsisako patenkinti skundą, šis jo nutarimas gali būti skundžiamas 
ikiteisminio tyrimo teisėjui. 

2. Skundas paduodamas aukštesniajam prokurorui tiesiogiai arba per prokurorą, dėl 
kurio veiksmų ar nutarimų skundžiamasi. Skundai gali būti tiek rašytiniai, tiek žodiniai. Dėl 
žodinių skundų prokuroras surašo protokolą. Jį pasirašo pareiškėjas ir skundą priėmęs 
prokuroras. 

3. Skundo padavimas iki jo išsprendimo nesustabdo skundžiamo veiksmo ar nutarimo 
vykdymo, išskyrus atvejus, jeigu tai padaryti pripažįsta esant reikalinga prokuroras. 

4. Neteko galios nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. X-1236, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3312 (2007-07-21) 

 
64 straipsnis. Skundų dėl ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro proceso 

veiksmų ir nutarimų padavimas ir išsprendimas 
1. Skundai dėl ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro proceso veiksmų ir nutarimų 

gali būti paduodami, kol vyksta ikiteisminis tyrimas, išskyrus šiame Kodekse numatytus 
atvejus. 



Skundai gali būti paduodami per septynias dienas nuo skundžiamo proceso 
veiksmo atlikimo, nutarimo ar nutarties nuorašo gavimo dienos. Turintys teisę paduoti 
skundą asmenys, kurie dėl svarbių priežasčių praleido apskundimo terminą, turi teisę 
prašyti turinčio įgaliojimus nagrinėti skundą prokuroro arba ikiteisminio tyrimo teisėjo 
atnaujinti praleistą terminą. Prašymas atnaujinti minėtą terminą negali būti paduodamas 
praėjus daugiau kaip šešiems mėnesiams po skundžiamo proceso veiksmo atlikimo ar 
priimto sprendimo gavimo. 

2. Prokuroras ir ikiteisminio tyrimo teisėjas per septynias dienas nuo skundo ir jam 
išnagrinėti reikiamos medžiagos gavimo privalo skundą išnagrinėti ir priimti nutarimą ar 
nutartį. Jei skundas patenkinamas, nutarime ar nutartyje nurodomi ikiteisminio tyrimo 
pareigūno ar prokuroro padaryti pažeidimai ir pasiūloma juos pašalinti, jei skundas atmetamas, 
– motyvai, dėl kurių skundas pripažintas nepagrįstu ir atmestas. 

3. Nagrinėdami skundą, prokuroras ir ikiteisminio tyrimo teisėjas turi teisę susipažinti 
su ikiteisminio tyrimo dokumentais ir pareikalauti ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro 
paaiškinimų, jeigu jie nebuvo pateikti anksčiau. 

4. Ikiteisminio tyrimo teisėjui nagrinėjant skundą, gali būti rengiamas posėdis, į kurį turi 
būti kviečiamas prokuroras, įtariamasis, įtariamojo gynėjas, skundą padavęs asmuo ir jo 
atstovas. Suimtas įtariamasis pristatomas ikiteisminio tyrimo teisėjui, jeigu tai būtina. 

5. Apie prokuroro ar ikiteisminio tyrimo teisėjo priimtą sprendimą dėl skundo 
pranešama skundą padavusiam asmeniui. Jeigu prokuroras ar ikiteisminio tyrimo teisėjas 
patenkina skundą, nutarimas ar nutartis nusiunčiami ikiteisminį tyrimą atliekančiam pareigūnui 
ar prokurorui vykdyti. 

6. Ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimas, priimtas šio straipsnio nustatyta tvarka, yra 
galutinis ir neskundžiamas, išskyrus atvejus, kai šis Kodeksas numato jo apskundimo galimybę. 

7. Šio Kodekso 62 ir 63 straipsniai netaikomi tais atvejais, kuriems šis Kodeksas 
numato kitokią ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro proceso veiksmų ar nutarimų 
apskundimo tvarką. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. X-1236, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3312 (2007-07-21) 
Nr. XI-1014, 2010-09-21, Žin., 2010, Nr. 113-5742 (2010-09-25) 

 
65 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo teisėjo proceso veiksmų ir nutarčių apskundimas 

ir skundų išsprendimas 
1. Ikiteisminio tyrimo teisėjo atliekamus proceso veiksmus ir jo priimtas nutartis, 

išskyrus nutartis, kurios pagal šio Kodekso 64 straipsnį yra neskundžiamos, prokuroras, 
proceso dalyviai ir asmenys, kuriems taikytos procesinės prievartos priemonės, gali apskųsti šio 
Kodekso X dalyje nustatyta tvarka. 

2. Šio straipsnio nuostatos netaikomos tais atvejais, kuriems šis Kodeksas numato 
kitokią ikiteisminio tyrimo teisėjo proceso veiksmų ar nutarčių apskundimo tvarką. 

Straipsnio pakeitimai: 
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24) 
Nr. X-1236, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3312 (2007-07-21) 
 
 
49 straipsnis. Neteisėtas gynybos priemones naudojančio gynėjo nušalinimas  
1. Ikiteisminio tyrimo metu prokuroras, o teismo proceso metu bylą nagrinėjantis 

teismas, nustatę, kad gynėjas naudoja neteisėtas gynybos priemones, turi teisę nušalinti gynėją. 
Tokiu atveju šio Kodekso 50 straipsnyje nustatyta tvarka kviečiamas ar paskiriamas kitas 
gynėjas. 

2. Gynėjas ir įtariamasis prokuroro nutarimą dėl gynėjo nušalinimo gali apskųsti 
ikiteisminio tyrimo teisėjui; šis privalo skundą išnagrinėti per tris dienas. Teismo nutartį dėl 
gynėjo nušalinimo gynėjas ir kaltinamasis gali apskųsti šio Kodekso X dalyje nustatyta tvarka. 



 
94 straipsnis. Priemonės, kurių imamasi dėl daiktų, turinčių reikšmės 

nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, nutraukiant procesą ir priimant nuosprendį 
1. Priimant nuosprendį ar nutraukiant procesą, daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai 

veikai tirti ir nagrinėti, klausimas išsprendžiamas taip: 
1) Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 ir 723 straipsniuose nurodytas turtas 

konfiskuojamas; 
2) daiktai, kurių apyvarta uždrausta, perduodami valstybės institucijoms arba 

sunaikinami; 
3) dokumentai, turintys šio Kodekso 91 straipsnyje numatytų požymių, saugomi kaip 

nusikalstamos veikos tyrimo medžiaga arba perduodami suinteresuotoms įmonėms, įstaigoms, 
organizacijoms ar fiziniams asmenims jų prašymu; laikmenos su informacija, gauta šio 
Kodekso 160 straipsnyje nustatyta tvarka atliekant slaptą sekimą, grąžinamos jų lydimuosius 
dokumentus surašiusioms ikiteisminio tyrimo įstaigoms be jų prašymo; 

4) daiktai, kurie yra menkaverčiai ir negali būti sunaudoti, sunaikinami arba gali būti 
atiduodami suinteresuotoms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ar fiziniams asmenims, jeigu 
jie to prašo; 

5) kiti daiktai grąžinami teisėtiems savininkams, o jeigu šie nenustatyti, – pereina į 
valstybės nuosavybę. Dėl šių daiktų priklausomybės kilę ginčai sprendžiami civilinio proceso 
tvarka. 

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytus sprendimus ikiteisminio tyrimo metu priima 
prokuroras ar ikiteisminio tyrimo teisėjas, nutraukiantys ikiteisminį tyrimą, vėlesnėse proceso 
stadijose – bylą nagrinėjantis teismas. 

3. Jeigu nutraukiant ikiteisminį tyrimą turi būti išspręstas Lietuvos Respublikos 
baudžiamojo kodekso 72 ar 723 straipsnyje nurodyto turto konfiskavimo klausimas, ikiteisminis 
tyrimas nutraukiamas ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimu, kuriuo patvirtinamas prokuroro 
nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą. Sprendžiant turto konfiskavimo arba išplėstinio turto 
konfiskavimo klausimą, rengiamas posėdis, į kurį turi būti kviečiamas prokuroras, asmuo, dėl 
kurio turto konfiskavimo priimtas nutarimas, šio asmens atstovas. Ikiteisminio tyrimo teisėjo 
sprendimu į posėdį gali būti kviečiami ir kiti asmenys. Prokuroro ir asmens, dėl kurio turto 
konfiskavimo priimtas nutarimas, atstovo dalyvavimas tokiame posėdyje būtinas. Ikiteisminio 
tyrimo teisėjo sprendimas gali būti skundžiamas šio Kodekso X dalyje nustatyta tvarka. 

4. Lietuvos Respublikos tarptautinėje sutartyje numatytais pagrindais ir tvarka, kai yra 
užsienio valstybės įstaigos prašymas, teismas gali nuspręsti, kad po nuosprendžio įsiteisėjimo 
daiktai ir vertybės, įgyti nusikalstamu būdu, gali būti perduoti užsienio valstybės įstaigai, kad ji 
grąžintų teisėtiems savininkams, jeigu šie yra nustatyti ir jeigu tai nepažeidžia kitų asmenų 
teisėtų interesų. Užsienio valstybės įstaigai neperduodami daiktai, kurių apyvarta yra uždrausta. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24) 
Nr. XI-1200, 2010-12-02, Žin., 2010, Nr. 145-7440 (2010-12-11) 
 

132 straipsnis. Namų areštas 
1. Namų areštas – tai įpareigojimas įtariamajam nustatytu metu būti savo gyvenamojoje 

vietoje, nesilankyti viešosiose vietose ir nebendrauti su tam tikrais asmenimis. 
2. Namų areštą ikiteisminio tyrimo metu prokuroro prašymu skiria ikiteisminio tyrimo 

teisėjas nutartimi. Namų arešto paskyrimo klausimas sprendžiamas posėdyje, į kurį kviečiami 
prokuroras, įtariamasis ir jo gynėjas. Įtariamojo ar jo gynėjo neatvykimas be svarbių priežasčių 
nėra kliūtis skirti namų areštą. 

3. Skiriant namų areštą, nustatomos šios kardomosios priemonės sąlygos. Įtariamasis 
įspėjamas, kad už namų arešto sąlygų pažeidimą jam gali būti paskirtas suėmimas, jei tam būtų 
pagrindas. 



4. Namų arešto terminą nustato ikiteisminio tyrimo teisėjas nutartyje skirti namų areštą, 
tačiau iš karto namų areštas negali būti paskirtas ilgesnis kaip šeši mėnesiai. Šis terminas 
ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartimi gali būti pratęstas trims mėnesiams. Pratęsimų skaičius 
neribojamas. Kai byla perduota į teismą, dėl namų arešto paskyrimo ar jo taikymo termino 
pratęsimo priimdamas nutartį nusprendžia teismas, kurio žinioje yra byla. 

5. Ikiteisminio tyrimo teisėjo ir teismo nutartys dėl namų arešto paskyrimo, jo termino 
pratęsimo ar atsisakymo paskirti namų areštą ar pratęsti terminą skundžiamos šio Kodekso X 
dalyje nustatyta tvarka. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. X-1236, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3312 (2007-07-21) 
 

151 straipsnis. Laikinas nuosavybės teisės apribojimas 
1. Civiliniam ieškiniui, galimam turto konfiskavimui arba išplėstiniam turto 

konfiskavimui užtikrinti prokuroro nutarimu įtariamajam ar pagal įstatymus materialiai 
atsakingam už įtariamojo veiksmus fiziniam asmeniui arba fiziniams asmenims, kurie turi 
nusikalstamu būdu gautą ar įgytą arba Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 723 
straipsnyje nurodytus požymius atitinkantį konfiskuotiną turtą, gali būti skiriamas laikinas 
nuosavybės teisės apribojimas. Laikinas nuosavybės teisės apribojimas gali būti skiriamas kartu 
su poėmiu ar krata. 

2. Juridinio asmens nuosavybės teisė gali būti laikinai apribota prokuroro nutarimu, kai: 
1) siekiama užtikrinti galimą turto konfiskavimą Lietuvos Respublikos baudžiamojo 

kodekso 72 straipsnyje numatytais atvejais ir galimą išplėstinį turto konfiskavimą Lietuvos 
Respublikos baudžiamojo kodekso 723 straipsnyje numatytais atvejais; 

2) siekiama užtikrinti civilinį ieškinį, jei yra pakankamas pagrindas juridinį asmenį 
įtraukti civiliniu atsakovu. 

3. Asmens, kurio nuosavybės teisė laikinai apribojama, turtas aprašomas dalyvaujant šio 
Kodekso 145 straipsnio 4 dalyje nurodytiems asmenims. Visas aprašomas turtas turi būti 
parodomas aprašant dalyvaujantiems asmenims. Laikino nuosavybės teisės apribojimo 
protokole ar atskirai surašomame šio protokolo priede – turto apyraše nurodomas aprašytų 
daiktų kiekis ir individualūs požymiai. Draudžiama laikinai apriboti nuosavybės teisę į daiktus, 
kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą sąrašą yra būtini įtariamajam ar jo šeimos 
nariams ir jo išlaikomiems asmenims. 

4. Turtas, į kurį nuosavybės teisė laikinai apribota, prokuroro nuožiūra perduodamas 
saugoti savivaldybės institucijos atstovui arba šio turto savininkui ar jo šeimos nariui, ar 
artimajam giminaičiui, arba kitam asmeniui. Jiems turi būti išaiškinta atsakomybė pagal 
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 246 straipsnį už šio turto iššvaistymą ar paslėpimą. 
Dėl to iš tokių asmenų paimamas rašytinis pasižadėjimas. Prireikus toks turtas gali būti 
paimamas. Kai laikinai apribota nuosavybės teisė į piniginius indėlius, visos operacijos su jais 
nutraukiamos, jei nutarime dėl laikino nuosavybės teisės apribojimo nenurodyta kitaip. 

5. Asmuo, kurio nuosavybės teisė laikinai apribota, turi teisę prokuroro nutarimą 
apskųsti ikiteisminio tyrimo teisėjui. Šį skundą ikiteisminio tyrimo teisėjas privalo išnagrinėti 
ne vėliau kaip per septynias dienas nuo skundo gavimo dienos. Ikiteisminio tyrimo teisėjo 
nutartis skundžiama aukštesniajam teismui; šio teismo priimta nutartis yra galutinė ir 
neskundžiama. 

6. Prokuroro nutarimu paskirtas laikinas nuosavybės teisės apribojimas negali trukti 
ilgiau kaip šešis mėnesius. Šis terminas ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartimi gali būti pratęstas, 
tačiau ne daugiau kaip du kartus po tris mėnesius. Nutartis, kuria pratęsiamas laikinas 
nuosavybės teisės apribojimas, ir ikiteisminio tyrimo teisėjo atsisakymas pratęsti laikino 
nuosavybės teisės apribojimo terminą skundžiami šio Kodekso X dalyje nustatyta tvarka. Kai 
byla perduota į teismą, dėl laikino nuosavybės teisės apribojimo paskyrimo ar jo taikymo 
termino pratęsimo priimdamas nutartį nusprendžia teismas, kurio žinioje yra byla. Teismo 
nutartis skundžiama šio Kodekso X dalyje nustatyta tvarka. 



7. Baudžiamosiose bylose dėl sunkių ar labai sunkių nusikaltimų arba kai įtariamasis 
yra pasislėpęs laikino nuosavybės teisės apribojimo termino pratęsimų skaičius neribojamas.  

8. Laikinas nuosavybės teisių apribojimas panaikinamas prokuroro nutarimu ar teismo 
nutartimi, jeigu ši priemonė tampa nebereikalinga. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24) 
Nr. IX-1637, 2003-06-19, Žin., 2003, Nr. 68-3070 (2003-07-09) 
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24) 
Nr. X-1236, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3312 (2007-07-21) 
Nr. XI-1014, 2010-09-21, Žin., 2010, Nr. 113-5742 (2010-09-25) 
Nr. XI-1200, 2010-12-02, Žin., 2010, Nr. 145-7440 (2010-12-11) 
 

157 straipsnis. Laikinas nušalinimas nuo pareigų ar laikinas teisės užsiimti tam 
tikra veikla sustabdymas 

1. Nusikalstamos veikos tyrimo metu ikiteisminio tyrimo teisėjas, gavęs prokuroro 
prašymą, nutartimi turi teisę laikinai nušalinti įtariamąjį nuo pareigų ar laikinai sustabdyti teisę 
užsiimti tam tikra veikla, jei tai būtina, kad būtų greičiau ir nešališkiau ištirta nusikalstama 
veika ar užkirsta įtariamajam galimybė daryti naujas nusikalstamas veikas. Nutartis laikinai 
nušalinti įtariamąjį nuo pareigų siunčiama įtariamojo darbdaviui vykdyti. 

2. Laikinas nušalinimas nuo pareigų ar laikinas teisės užsiimti tam tikra veikla 
sustabdymas negali trukti ilgiau kaip šešis mėnesius. Prireikus šios priemonės taikymas gali 
būti pratęstas dar iki trijų mėnesių. Pratęsimų skaičius neribojamas. 

3. Nutartį laikinai nušalinti įtariamąjį nuo pareigų ar laikinai sustabdyti teisę užsiimti 
tam tikra veikla, taip pat nutartį pratęsti šios priemonės taikymo terminą per septynias dienas 
nuo nutarties paskelbimo įtariamajam dienos įtariamasis ar jo gynėjas gali apskųsti 
aukštesniajam teismui. Šio teismo priimta nutartis yra galutinė ir neskundžiama. 

4. Kai byla perduota į teismą, dėl laikino nušalinimo nuo pareigų ar laikino teisės 
užsiimti tam tikra veikla sustabdymo nusprendžia teismas, kurio žinioje yra byla. 

5. Ikiteisminio tyrimo metu prokuroras, o perdavus bylą teismui – teismas privalo 
panaikinti laikiną nušalinimą nuo pareigų ar laikiną teisės užsiimti tam tikra veikla sustabdymą, 
kai ši priemonė pasidaro nebereikalinga. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. XI-1014, 2010-09-21, Žin., 2010, Nr. 113-5742 (2010-09-25) 
 

163 straipsnis. Teisėtų ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, ikiteisminio 
tyrimo teisėjo ar teismo nurodymų nevykdantiems asmenims taikomos prievartos 
priemonės 

1. Liudytojas, be svarbios priežasties neatvykstantis dalyvauti procese, ar bet koks 
asmuo, nevykdantis ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, ikiteisminio tyrimo teisėjo ar 
teismo teisėtų nurodymų, duodamų remiantis šiuo Kodeksu ar kitais įstatymais, ar trukdantis 
tirti bei nagrinėti baudžiamąją bylą, gali būti nubaustas iki trisdešimties minimalių gyvenimo 
lygių (MGL) dydžio bauda, o šiame Kodekse numatytais atvejais – areštu iki vieno mėnesio. 
Teisę skirti baudą turi prokuroras, ikiteisminio tyrimo teisėjas ar teismas, o areštą – tik 
ikiteisminio tyrimo teisėjas ar teismas. Įtariamasis ar kaltinamasis šiame straipsnyje nustatyta 
bauda gali būti nubaustas tik už neatvykimą dalyvauti procese be svarbios priežasties. 

2. Prokuroras skiria baudą nutarimu savo iniciatyva arba remdamasis ikiteisminio 
tyrimo pareigūno pareiškimu. Ikiteisminio tyrimo teisėjas ar teismas nutartimi skiria baudą ar 
areštą savo iniciatyva arba gavęs prokuroro prašymą. 

3. Prokuroro nutarimas skirti baudą gali būti skundžiamas šio Kodekso 63 straipsnyje 
nustatyta tvarka. 

4. Ikiteisminio tyrimo teisėjo ar bylą nagrinėjančio teismo nutartį paskirti baudą ar 
areštą nubaustas asmuo per septynias dienas nuo nutarties nuorašo gavimo gali apskųsti nutartį 



priėmusiam ikiteisminio tyrimo teisėjui ar teismui prašydamas paskirtą baudą ar areštą 
panaikinti arba baudos ar arešto trukmę sumažinti. Toks skundas nagrinėjamas teismo 
posėdyje, jei apie tai yra pranešta skundą padavusiam asmeniui. Dėl skundo priimta nutartis 
gali būti skundžiama aukštesniajam teismui šio Kodekso X dalyje nustatyta tvarka. 

Straipsnio pakeitimai: 
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24) 
 

168 straipsnis. Atsisakymas pradėti ikiteisminį tyrimą 
1. Prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas, gavęs skundą, pareiškimą ar pranešimą, 

o reikiamais atvejais – ir jų patikslinimą, atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą tik tuo atveju, kai 
nurodyti duomenys apie nusikalstamą veiką yra akivaizdžiai neteisingi ar yra aiškios šio 
Kodekso 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės. Gauto skundo, pareiškimo ar pranešimo 
duomenų patikslinimui gali būti atlikta įvykio vietos apžiūra, įvykio liudytojų apklausos, taip 
pat iš valstybės ar savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų, pareiškėjo ar asmens, kurio 
interesais pateiktas skundas, pareiškimas ar pranešimas, reikalaujami duomenys ar dokumentai, 
atliktos pareiškėjo ar asmens, kurio interesais pateiktas skundas, pareiškimas ar pranešimas, 
apklausos. Tokie proceso veiksmai turi būti atlikti per kuo trumpesnius terminus. 

2. Atsisakydamas pradėti ikiteisminį tyrimą, prokuroras ar ikiteisminio tyrimo 
pareigūnas surašo motyvuotą nutarimą. Ikiteisminio tyrimo pareigūnas atsisakyti pradėti 
ikiteisminį tyrimą gali tik ikiteisminio tyrimo įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens sutikimu. 

3. Nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą nuorašas siunčiamas skundą, 
pareiškimą ar pranešimą padavusiam asmeniui. Ikiteisminio tyrimo pareigūnas nutarimo 
nuorašą per dvidešimt keturias valandas privalo išsiųsti prokurorui. 

4. Ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį 
tyrimą gali būti skundžiamas Šio Kodekso penktajame skirsnyje nustatyta tvarka. 
prokurorui, o prokuroro nutarimas – ikiteisminio tyrimo teisėjui. Jeigu prokuroras nepanaikina 
nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, jo sprendimas gali būti skundžiamas ikiteisminio 
tyrimo teisėjui. Ikiteisminio tyrimo teisėjo priimtas sprendimas skundžiamas šio Kodekso X 
dalyje nustatyta tvarka. yra galutinis ir neskundžiamas. Skundai gali būti paduodami per 
septynias dienas nuo nutarimo ar nutarties nuorašo gavimo dienos. Turintys teisę paduoti 
skundą asmenys, kurie dėl svarbių priežasčių praleido apskundimo terminą, turi teisę prašyti 
turinčio įgaliojimus nagrinėti skundą prokuroro arba ikiteisminio tyrimo teisėjo atnaujinti 
praleistą terminą. Prašymas atnaujinti minėtą terminą negali būti paduodamas praėjus daugiau 
kaip šešiems mėnesiams po skundžiamo sprendimo priėmimo. 

5. Atsisakius pradėti ikiteisminį tyrimą šio straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir 
esant duomenų apie administracinį teisės pažeidimą ar kituose teisės aktuose numatytą 
nusižengimą, prokuroras, ikiteisminio tyrimo pareigūnas nutarimu atsisakyti pradėti ikiteisminį 
tyrimą perduoda šį skundą, pareiškimą ar pranešimą ir patikslinimą išspręsti Administracinių 
teisės pažeidimų kodekse ar kituose teisės aktuose nustatyta tvarka. 

Straipsnio pakeitimai: 
Nr. IX-1637, 2003-06-19, Žin., 2003, Nr. 68-3070 (2003-07-09) 
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24) 
Nr. X-1236, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3312 (2007-07-21) 
Nr. XI-1014, 2010-09-21, Žin., 2010, Nr. 113-5742 (2010-09-25) 

 
 

181 straipsnis. Įtariamojo ir jo gynėjo, nukentėjusiojo ir jo atstovo teisė susipažinti 
su ikiteisminio tyrimo duomenimis 

1. Įtariamasis ir jo gynėjas, nukentėjusysis ir jo atstovas ikiteisminio tyrimo metu bet 
kuriuo momentu turi teisę susipažinti su ikiteisminio tyrimo duomenimis, taip pat daryti 
ikiteisminio tyrimo medžiagos kopijas ar išrašus. Prašymas susipažinti su ikiteisminio tyrimo 



medžiaga ar daryti ikiteisminio tyrimo medžiagos kopijas ar išrašus pateikiamas prokurorui. 
Prokuroras turi teisę neleisti susipažinti su visais ikiteisminio tyrimo duomenimis ar jų dalimi, 
jei toks susipažinimas, prokuroro manymu, galėtų pakenkti ikiteisminio tyrimo sėkmei. 
Atsisakydamas leisti susipažinti su visais ikiteisminio tyrimo duomenimis ar jų dalimi, taip pat 
atsisakydamas leisti daryti ikiteisminio tyrimo medžiagos kopijas ar išrašus, prokuroras privalo 
surašyti motyvuotą nutarimą. Šis nutarimas per septynias dienas gali būti apskųstas ikiteisminio 
tyrimo teisėjui. Ikiteisminio tyrimo teisėjas privalo tokį skundą išnagrinėti per septynias dienas 
nuo jo gavimo ir priimti nutartį. Ikiteisminio tyrimo teisėjo priimta nutartis neskundžiama. 

2. Prokuroras neturi teisės neleisti susipažinti su visais ikiteisminio tyrimo duomenimis 
ar daryti ikiteisminio tyrimo medžiagos kopijas ar išrašus, jei ikiteisminis tyrimas baigtas ir yra 
rašomas kaltinamasis aktas. 

3. Jeigu įtariamasis yra suimtas, teisę susipažinti su ikiteisminio tyrimo duomenimis bei 
teisę daryti ikiteisminio tyrimo medžiagos kopijas ar išrašus turi jo gynėjas, o atsisakius gynėjo 
– įtariamasis.  

4. Jeigu įtariamasis – užsienio valstybės pilietis yra ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, 
teisę susipažinti su ikiteisminio tyrimo dėl nusikaltimo, už kurį numatyta atsakomybė Lietuvos 
Respublikos tarptautinių sutarčių ir Baudžiamojo kodekso 7 straipsnio pagrindais, duomenimis 
ir teisę daryti ikiteisminio tyrimo medžiagos kopijas ar išrašus turi jo gynėjas. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24) 
Nr. XI-1014, 2010-09-21, Žin., 2010, Nr. 113-5742 (2010-09-25) 
Nr. XI-1269, 2010-12-23, Žin., 2010, Nr. 157-7981 (2010-12-31) 
 

214 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo nutraukimo tvarka 
1. Šio Kodekso 212 straipsnio 1 ir 2 punktuose numatytais atvejais ikiteisminį tyrimą 

nutraukia prokuroras nutarimu. 
2. Šio Kodekso 212 straipsnio 3–9 punktuose numatytais atvejais ikiteisminis tyrimas 

nutraukiamas prokuroro nutarimu, o jei nutraukiant bylą turi būti skiriamos šio Kodekso 
67 ir 82 straipsniuose numatytos poveikio priemonės – ikiteisminio tyrimo teisėjo 
sprendimu, kuris patvirtina prokuroro nutarimą dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo. 

3. Apie ikiteisminio tyrimo nutraukimą ar ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimą 
nepatvirtinti prokuroro nutarimo dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo pranešama įtariamajam, jo 
atstovui, gynėjui, nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui bei jų atstovams išsiunčiant sprendimų 
nuorašus. 

4. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas nutarimas gali būti skundžiamas šio Kodekso 
penktajame skirsnyje nustatyta tvarka aukštesniajam prokurorui. Jei aukštesnysis 
prokuroras atsisako patenkinti skundą, šis jo nutarimas gali būti skundžiamas ikiteisminio 
tyrimo teisėjui. Ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimas dėl skundo, taip pat šio straipsnio 2 
dalyje numatytas ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimas gali būti skundžiami šio Kodekso X 
dalyje nustatyta tvarka. 

5. Skundai dėl prokuroro nutarimo gali būti paduodami per keturiolika dienų nuo 
nutarimo ar nutarties nuorašo gavimo dienos. Turintys teisę paduoti skundą asmenys, kurie dėl 
svarbių priežasčių praleido apskundimo terminą, turi teisę prašyti turinčio įgaliojimus nagrinėti 
skundą prokuroro arba ikiteisminio tyrimo teisėjo atnaujinti praleistą terminą. Prašymas 
atnaujinti minėtą terminą negali būti paduodamas praėjus daugiau kaip šešiems mėnesiams po 
skundžiamo sprendimo priėmimo. 

6. Jeigu ikiteisminio tyrimo medžiagoje yra duomenų apie administracinį teisės 
pažeidimą ar kituose teisės aktuose numatytą nusižengimą, prokuroras nutarimu nutraukti 
ikiteisminį tyrimą perduoda šią medžiagą spręsti Administracinių teisės pažeidimų kodekse ar 
kituose teisės aktuose nustatyta tvarka. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. X-1236, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3312 (2007-07-21) 



 
215 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo nutraukimas dėl pernelyg ilgos ikiteisminio 

tyrimo trukmės 
1. Jei per šešis mėnesius po pirmosios įtariamojo apklausos ikiteisminis tyrimas 

nebaigiamas, įtariamasis, jo atstovas ar gynėjas gali paduoti skundą ikiteisminio tyrimo teisėjui 
dėl ikiteisminio tyrimo vilkinimo. 

2. Skundui nagrinėti ikiteisminio tyrimo teisėjas surengia posėdį, į kurį kviečiami 
įtariamasis ar jo gynėjas ir prokuroras.  

3. Išnagrinėjęs skundą, ikiteisminio tyrimo teisėjas priima vieną iš šių nutarčių: 

1) skundą atmesti; 
2) įpareigoti prokurorą užbaigti ikiteisminį tyrimą per nustatytą terminą; 
3) ikiteisminį tyrimą nutraukti. 
4. Ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartis gali būti apskųsta šio Kodekso 65 straipsnyje 

nustatyta tvarka. Jei skundas atmetamas, pakartotinį skundą šio straipsnio 1 dalyje nurodyti 
proceso dalyviai gali paduoti ne anksčiau kaip praėjus trims mėnesiams po ankstesnio skundo 
išnagrinėjimo. 

5. Per ikiteisminio tyrimo teisėjo nustatytą terminą prokuroras privalo užbaigti 
ikiteisminį tyrimą ir surašyti kaltinamąjį aktą arba surašyti nutarimą dėl ikiteisminio tyrimo 
nutraukimo. Prokuroras gali kreiptis į ikiteisminio tyrimo teisėją, prašydamas pratęsti 
ikiteisminiam tyrimui užbaigti nustatytą terminą. Termino pratęsimo klausimas sprendžiamas 
posėdyje, į kurį kviečiami šio straipsnio 2 dalyje nurodyti proceso dalyviai. 
 

217 straipsnis. Nutraukto ikiteisminio tyrimo atnaujinimo tvarka 
1. Pagal proceso dalyvių skundus ar savo iniciatyva prokuroras gali atnaujinti 

ikiteisminį tyrimą, jei tam yra pagrindas. Ikiteisminis tyrimas atnaujinamas prokuroro nutarimu. 
Ikiteisminis tyrimas, kuris buvo nutrauktas ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimu, šio 
Kodekso 212 straipsnio 3–9 punktuose numatytais atvejais, atnaujinamas, kai ikiteisminio 
tyrimo teisėjas patvirtina prokuroro nutarimą atnaujinti nutrauktą ikiteisminį tyrimą. 
Ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartis atsisakyti patvirtinti prokuroro nutarimą atnaujinti 
ikiteisminį tyrimą gali būti skundžiama šio Kodekso X dalyje nustatyta tvarka. 

2. Jei įtariamasis, dėl kurio padarytos veikos ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas šio 
Kodekso 212 straipsnio 5 punkte numatytu atveju, per vienerius metus nuo ikiteisminio tyrimo 
nutraukimo padaro naują nusikalstamą veiką, prokuroras Lietuvos Respublikos baudžiamojo 
kodekso 38 straipsnio 3 dalyje nurodytomis sąlygomis gali, o to paties straipsnio 4 dalyje 
nurodytomis sąlygomis privalo priimti nutarimą atnaujinti nutrauktą ikiteisminį tyrimą. 

3. Jei įtariamasis, dėl kurio padarytos veikos ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas šio 
Kodekso 212 straipsnio 6 punkte numatytu atveju, kol nesibaigė laidavimo terminas, padaro 
naują nusikalstamą veiką arba jei laiduotojas atsisako laidavimo, prokuroras Lietuvos 
Respublikos baudžiamojo kodekso 40 straipsnio 6 ir 7 dalyse nurodytomis sąlygomis gali, o to 
paties straipsnio 8 dalyje nurodytomis sąlygomis privalo priimti nutarimą atnaujinti nutrauktą 
ikiteisminį tyrimą. 

4. Jei įtariamasis, dėl kurio padarytos veikos ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas šio 
Kodekso 212 straipsnio 7 punkte numatytu atveju, tolesnio proceso metu vengia duoti 
parodymus, prokuroras gali priimti nutarimą atnaujinti nutrauktą ikiteisminį tyrimą. 

5. Apie ikiteisminio tyrimo atnaujinimą pranešama įtariamajam, jo atstovui, gynėjui, 
nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui bei jų atstovams. Šie asmenys turi teisę apskųsti 
sprendimą dėl ikiteisminio tyrimo atnaujinimo. Skundai paduodami ir nagrinėjami šio Kodekso 
63, 64 ir 65 straipsniuose nustatyta tvarka. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24) 
Nr. X-1236, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3312 (2007-07-21) 



 
(APKLAUSOS)  

Pagrindinė mintis – prokurorai piktnaudžiauja apklausomis, ypač įtariamųjų, pas teisėjus, 
apklausos užima daug laiko 

 
184 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo teisėjo atliekama liudytojo apklausa 
1. Prokuroras kreipiasi į ikiteisminio tyrimo teisėją dėl liudytojo apklausos manydamas, 

kad: 
1) liudytojo nebus įmanoma apklausti nagrinėjimo teisme metu; 
2) liudytojas nagrinėjimo teisme metu gali pakeisti parodymus arba pasinaudoti teise 

atsisakyti duoti parodymus; 
3) liudytojas ikiteisminio tyrimo teisėjui duos išsamesnius parodymus. 
2. Prieš pradėdamas liudytojo apklausą, ikiteisminio tyrimo teisėjas privalo jį 

prisaikdinti. Apklausiamas asmuo neprisaikdinamas šio Kodekso 278 straipsnyje numatytais 
atvejais. 

3. Ikiteisminio tyrimo teisėjo atliekamoje liudytojo apklausoje privalo dalyvauti 
prokuroras. Apklausos metu prokuroras turi teisę užduoti apklausiamam asmeniui papildomų 
klausimų. Kai apklausa baigta, prokuroras turi teisę susipažinti su apklausos protokolu ir 
prašyti jį papildyti. 

4. Apie ikiteisminio tyrimo teisėjo atliekamos apklausos vietą ir laiką, kai ji atliekama 
šio straipsnio 1 dalies numatytais atvejais, prokuroras privalo pranešti įtariamajam ir jo gynėjui. 
Suimtas įtariamasis pristatomas į apklausos vietą. Įtariamasis ir jo gynėjas turi teisę dalyvauti 
tokioje apklausoje, užduoti apklausiamam asmeniui klausimus, kai apklausa baigta, – 
susipažinti su apklausos protokolu ir teikti dėl jo pastabas. (Kaip su atvejais, jei įtariamasis 

byloje nėra nustatytas?) 
5. Laisvėje esančio įtariamojo ar jo gynėjo neatvykimas į liudytojo apklausą netrukdo 

apklausą atlikti. 
 
186 straipsnis. Nepilnamečio liudytojo ir nukentėjusiojo apklausa  
1. Jaunesnius kaip aštuoniolikos metų liudytoją ar nukentėjusįjį apklausia ikiteisminio 

tyrimo teisėjas šio Kodekso 184 straipsnio 3, 4, 5 dalyse nustatyta tvarka, kai vaiko interesais to 
prašo jo atstovas, prokuroras ar gynėjas arba šio Kodekso 184 straipsnio 1 dalyje numatytais 
atvejais. 

2. Jaunesni kaip aštuoniolikos metų liudytojas ar nukentėjusysis ikiteisminio tyrimo metu 
paprastai apklausiami ne daugiau kaip vieną kartą. Jų apklausos metu gali būti daromas 
vaizdo ir garso įrašas. Jeigu jaunesnių kaip aštuoniolikos metų liudytojo ar nukentėjusiojo 
apklausoje dalyvauja įtariamasis ar jo gynėjas, ikiteisminio tyrimo teisėjas privalo 
užtikrinti, kad tokiam liudytojui ar nukentėjusiajam nebūtų daromas neleistinas poveikis. 
Jaunesni kaip aštuoniolikos metų liudytojas ir nukentėjusysis į teisiamąjį posėdį kviečiami 
tik išimtiniais atvejais. 

3. Jei jaunesniam kaip aštuoniolikos metų liudytojui ar nukentėjusiajam įtariamasis gali 
daryti poveikį, ikiteisminio tyrimo teisėjas nutartimi įtariamajam apklausoje dalyvauti 
neleidžia. Prokuroras apie ikiteisminio tyrimo teisėjo priimtą nutartį neleisti dalyvauti 
apklausoje įtariamąjį ir jo gynėją informuoja įteikdamas šios nutarties nuorašą. 

4. Jaunesnio kaip aštuoniolikos metų liudytojo ar nukentėjusiojo apsaugos interesais 
ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartimi įtariamajam ir kitiems proceso dalyviams, išskyrus 
valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atstovą arba psichologą, gali būti neleista 
dalyvauti patalpoje, kurioje atliekama apklausa. Tokiu atveju privalomai turi būti daromas 
garso ir vaizdo įrašas, o įtariamajam ir kitiems proceso dalyviams turi būti sudaromos 
sąlygos stebėti ir girdėti apklausą iš kitos patalpos bei per ikiteisminio tyrimo teisėją 
užduoti apklausiamam asmeniui klausimus. Jei neįmanoma įtariamajam ir kitiems proceso 
dalyviams sudaryti sąlygų stebėti ir girdėti apklausą iš kitos patalpos, apklausa atliekama 



įtariamajam ir kitiems proceso dalyviams nedalyvaujant. Tokios apklausos metu padarytas 
garso ir vaizdo įrašas tuoj po apklausos parodomas įtariamajam ir kitiems proceso 
dalyviams, kurie per ikiteisminio tyrimo teisėją turi teisę užduoti apklausiamam asmeniui 
klausimus. 

5. Jaunesnio kaip aštuoniolikos metų liudytojo ar nukentėjusiojo apklausoje turi teisę 
dalyvauti jo atstovas. Proceso dalyvių prašymu arba ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro 
ar ikiteisminio tyrimo teisėjo iniciatyva į jaunesnių kaip aštuoniolikos metų liudytojo arba 
nukentėjusiojo apklausą privalo būti kviečiamas valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos 
atstovas arba psichologas, kurie padeda apklausti nepilnametį, atsižvelgdami į jo socialinę ir 
psichologinę brandą. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. IX-1637, 2003-06-19, Žin., 2003, Nr. 68-3070 (2003-07-09) 
Nr. X-1236, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3312 (2007-07-21) 
 

189 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo teisėjo atliekama įtariamojo apklausa 
1. Gavęs prokuroro prašymą, kurį prokuroras gali pateikti tik įtariamojo ar, jo gynėjo ar 

savo iniciatyva, ikiteisminio tyrimo metu įtariamąjį gali apklausti ikiteisminio tyrimo teisėjas. 
2. Įtariamojo prašymu prokuroras privalo per kiek įmanoma trumpesnį laiką po tokio 

prašymo pateikimo pristatyti suimtą įtariamąjį pas ikiteisminio tyrimo teisėją ir dalyvauti jo 
apklausoje. 

3. Prokuroro iniciatyva įtariamąjį apklausia ikiteisminio tyrimo teisėjas tuo atveju, kai 

manoma, kad bylos nagrinėjimo teisme metu kaltinamasis gali pakeisti savo parodymus arba 

pasinaudoti teise atsisakyti duoti parodymus. 

4. Prokuroro iniciatyva atliekamos įtariamojo apklausos metu taikomos šio Kodekso 

188 straipsnio 4 dalies nuostatos. 

5. Įtariamojo prašymu atliekamos apklausos metu turi dalyvauti jo gynėjas. Įtariamojo 
apklausa pradedama pasiūlymu įtariamajam papasakoti apie aplinkybes, dėl kurių jis norėjo 
būti apklaustas teisėjo. Po to įtariamajam klausimus gali užduoti gynėjas bei prokuroras. 

 
(EKSPERTIZĖ) 

Pagrindinė mintis – ikiteisminio tyrimo metu teisėjo dalyvavimas šiame veiksme nieko 
neišsprendžia ir neužtikrina, klausimai užduodami tokie pat, kaip specialistui, ką visiškai gali 

daryti pats prokuroras. Dabar – tiktai gaištamas laikas 
 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 
EKSPERTIZĖ 

 
208 straipsnis. Ekspertizės skyrimo pagrindai 
Ekspertizė skiriama tais atvejais, kai ikiteisminio tyrimo teisėjas prokuroras ar teismas 

nusprendžia, jog nusikalstamos veikos aplinkybėms nustatyti būtina atlikti specialų tyrimą, 
kuriam reikalingos mokslo, technikos, meno ar kitos specialios žinios. 

 
209 straipsnis. Ekspertizės skyrimo tvarka 
1. Prokuroras, pripažinęs būtinumą skirti ekspertizę, raštu apie tai praneša įtariamajam, 

jo gynėjui ir kitiems ekspertizės rezultatais suinteresuotiems proceso dalyviams ir nurodo 
terminą, per kurį šie asmenys gali pateikti prašymus dėl klausimų ekspertui, dėl konkretaus 
eksperto skyrimo ir pateikti papildomą medžiagą ekspertizei. Po to prokuroras su pareiškimu 
dėl ekspertizės kreipiasi į ikiteisminio tyrimo teisėją. Prie pareiškimo pridedami proceso 
dalyvių prašymai arba jame nurodoma, kad prašymų negauta. 



2. Gavęs suinteresuotų proceso dalyvių prašymus arba jei tokie prašymai negauti 

suėjus nurodytam terminui, Ikiteisminio tyrimo teisėjas, nusprendęs, jog būtina skirti 
ekspertizę, prokuroras priima nutartį nutarimą skirti ekspertizę, o nusprendęs, jog ekspertizės 
skirti nebūtina, – nutartį atsisakyti skirti ekspertizę. 

3. Nutartyje Nutarime skirti ekspertizę nurodoma: nusikalstamos veikos aplinkybės; 
pagrindas ekspertizei skirti; atlikti ekspertizę paskiriama ekspertizės įstaiga arba ekspertas; 
klausimai ekspertui; ekspertui pateikiama medžiaga. 

4. Nutartis skirti ekspertizę nusiunčiama į ekspertizės įstaigą arba įteikiama ekspertui. 
Ekspertizės įstaigose ekspertizės atliekamos laikantis šių įstaigų nuostatuose nustatytos tvarkos. 

 
210 straipsnis. Pavedimas asmeniui, neįtrauktam į ekspertų sąrašą, atlikti 

ekspertizę 
1. Jeigu ekspertizė pavedama atlikti asmeniui, neįtrauktam į ekspertų sąrašą, ikiteisminio 
tyrimo teisėjas pakviečia prokuroro pasiūlytą asmenį, prokuroras įsitikina jo asmens 
tapatybe, specialybe ir kompetentingumu, išsiaiškina jo santykius su įtariamuoju ir kitais 
proceso dalyviais, taip pat patikrina, ar nėra pagrindo ekspertą nušalinti. 

2. Į ekspertų sąrašą neįtraukti asmenys šaukiami ekspertais tik savanoriško susitarimo 
pagrindu. 

3. Prieš skirdamas ekspertizę, ikiteisminio tyrimo teisėjas prokuroras išaiškina 
asmeniui, neįtrauktam į ekspertų sąrašą, eksperto teises ir pareigas, priima jo priesaiką ir įspėja 
jį dėl atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnį už 
melagingos išvados pateikimą. Asmuo, skiriamas ekspertu, prisiekia ir po priesaikos tekstu 
pasirašo. Prisiekiantis asmuo turi teisę pasirinkti vieną iš šių priesaikos tekstų: 

1) „Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu sąžiningai atlikti eksperto pareigas. Tepadeda man 
Dievas.“;  

2) „Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu sąžiningai atlikti eksperto pareigas.“  
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. X-418, 2005-11-22, Žin., 2005, Nr. 143-5180 (2005-12-08) 

 
211 straipsnis. Proceso dalyvių supažindinimas su ekspertizės aktu 
1. Ekspertizės aktas pateikiamas prokurorui, kurio prašymu nutarimu buvo atlikta 

ekspertizė. 
2. Gavęs ekspertizės aktą, prokuroras apie tai raštu praneša įtariamajam, jo gynėjui ir 

kitiems proceso dalyviams, kurių prašymu buvo skirta ekspertizė arba kurie buvo pateikę 
prašymų skiriant ekspertizę, ir nurodo, kur ir kada galima susipažinti su ekspertizės aktu. Dėl 
susipažinimo su ekspertizės aktu surašomas protokolas. 

 
 

(KALTINAMASIS AKTAS) 
Pagrindinė mintis – daug problemų, kuomet byla perduodama teismui, o proceso dalyvių 

skundai dar tebenagrinėjami ir skundų išsprendimas gali iš esmės pakeisti padėti, todėl byla 
perduodama teismui tik baigus nagrinėti visus skundus)  

 
220 straipsnis. Kaltinamojo akto perdavimas teismui 
1. Kaltinamąjį aktą kartu su visa bylos medžiaga, įvykdžius šio straipsnio 2 ir 4 dalyje 

nurodytas sąlygas, prokuroras perduoda teismui, kuriam ta byla teisminga. 
2. Prieš perduodant kaltinamąjį aktą teismui, turi būti baigti nagrinėti visi proceso 

dalyvių skundai, pateikti ikiteisminio tyrimo metu.  Neteko galios nuo 2010 m. gruodžio 31 d. 
3. Atskirai nuo bylos medžiagos prokuroras pateikia teismui liudytojų ir ekspertų, kurie 

turėtų būti apklausti teisiamajame posėdyje, adresų sąrašą. 
4. Kaltinamojo akto nuorašą prokuroras pasirašytinai taip pat įteikia kaltinamajam. 



5. Jeigu įtariamasis yra suimtas, prokuroras privalo kaltinamąjį aktą su bylos medžiaga 
teismui perduoti likus ne mažiau kaip dešimčiai dienų iki suėmimo termino pabaigos. 

6. Jeigu kaltinamasis – užsienio valstybės pilietis yra ne Lietuvos Respublikos 
teritorijoje, prokuroras siunčia kaltinamojo akto dėl nusikaltimo, už kurį numatyta atsakomybė 
Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir Baudžiamojo kodekso 7 straipsnio pagrindais, 
nuorašą Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytoms centrinėms susižinojimo 
įstaigoms užsienio valstybėje. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24) 
Nr. XI-1240, 2010-12-16, Žin., 2010, Nr. 157-7974 (2010-12-31) 
Nr. XI-1269, 2010-12-23, Žin., 2010, Nr. 157-7981 (2010-12-31) 
 

(BYLOS NAGRINĖJIMAS KALTINAMAJAM NEDALYVAUJANT) 
Pasiūlymas dėl tokių pakeitimų kyla iš to, kad tokiems asmenims negali būti skiriamas 

suėmimas, todėl jo paieška ir pristatymas į teismą kelia problemų) 
 

246 straipsnis. Kaltinamojo dalyvavimas bylą nagrinėjant teisme 
1. Byla pirmosios instancijos teismo posėdyje nagrinėjama dalyvaujant kaltinamajam. 

Kaltinamajam atvykti į teismą privaloma. Nagrinėti bylą, kai nedalyvauja kaltinamasis, 
leidžiama tik tuo atveju , tais atvejais jeigu: 

1) kaltinamasis yra ne Lietuvos Respublikos teritorijoje ir vengia atvykti į teismą arba 

2) yra kaltinamas padaręs baudžiamąjį nusižengimą ar nusikaltimą, už kurį įstatymas 

numato ne griežtesnę, negu vienerių metų laisvės atėmimo bausmę kai: 

a) kaltinamasis pageidavo, kad byla būtų nagrinėjama jam nedalyvaujant, arba 

b) kaltinamasis neatvyko į posėdį be pateisinamos priežasties arba 

c) kaltinamasis pasislėpė nuo teismo ir būtina skelbti jo paiešką.  
2. Kai kaltinamasis šio straipsnio 1 dalyje numatytu atveju nedalyvauja teismo 

posėdyje, bylos nagrinėjimas vyksta bendra tvarka, išskyrus šio Kodekso XXXII skyriuje 
nustatytas išimtis. 
 

XXXII SKYRIUS 

BYLŲ PROCESAS KALTINAMAJAM NEDALYVAUJANT 
 
433 straipsnis. Bylos nagrinėjimas kaltinamajam nedalyvaujant 
Byla nedalyvaujant kaltinamajam gali būti nagrinėjama šio Kodekso 246 straipsnyje 

numatytu atveju. Klausimą, ar galima nagrinėti bylą nedalyvaujant kaltinamajam, teisėjas 
išsprendžia rengdamas bylą nagrinėti teisme arba teismo posėdyje. Jei bylos nagrinėjimo 
teisme metu paaiškėja, kad nedalyvaujant kaltinamajam teisingai išspręsti bylą neįmanoma, 
bylos nagrinėjimas atidedamas. 

 
 

(BYLOS GRĄŽINIMAS PROKURORUI – ČIA DAR REIKIA GEROKAI PADIRBĖTI) 
 

234 straipsnis. Bylos perdavimas pagal teismingumą, bylos išskyrimas, bylos 
nagrinėjimo atidėjimas 

1. Byla perduodama pagal teismingumą laikantis šio Kodekso 224–229 straipsniuose 
nustatytų taisyklių. 

2. Byla perduodama prokurorui, kai ikiteisminio tyrimo metu buvo surašytas iš esmės 
šio Kodekso 219 straipsnio reikalavimų neatitinkantis kaltinamasis aktas ir tai trukdo nagrinėti 
bylą. 



3. Byla taip pat gali būti perduota prokurorui jo prašymu ikiteisminiam tyrimui 
papildyti. Teismas, perduodamas bylą prokurorui, nustato konkretų terminą pažeidimams 
pašalinti ar ikiteisminiam tyrimui papildyti. Pašalinęs pažeidimus ar papildęs ikiteisminį 
tyrimą, prokuroras bylą teismui perduoda šio Kodekso 218 ir 220 straipsniuose nustatyta 
tvarka. 

4. Byla gali būti išskirta į kelias tais atvejais, jeigu tai padeda greičiau išnagrinėti 
išskirtas bylas. 

5. Bylos nagrinėjimas atidedamas, kai: 
1) kaltinamasis sužalotas arba suserga sunkia liga ir dėl to negali dalyvauti teisiamajame 

posėdyje, – kol jis pasveiks; 
2) kaltinamojo buvimo vieta nežinoma, – kol ji taps žinoma, išskyrus atvejus, kai byla 

nagrinėjama šio Kodekso XXXII skyriuje nustatyta tvarka; 
3) įstatymų numatytais atvejais kreipiamasi į Konstitucinį Teismą, – kol bus gautas 

Konstitucinio Teismo nutarimas; 
4) įstatymų numatytais atvejais kreipiamasi į kompetentingą Europos Sąjungos teisminę 

instituciją dėl Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimo ar galiojimo, – kol bus gautas šios 
institucijos preliminarus nutarimas. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. IX-1490, 2003-04-08, Žin., 2003, Nr. 39-1765 (2003-04-25) 
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24) 
Nr. IX-1732, 2003-09-16, Žin., 2003, Nr. 92-4138 (2003-10-01) 
Nr. X-1236, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3312 (2007-07-21) 
 

(KITI KLAUSIMAI DĖL BYLOS NAGRINĖJIMO) 
 

XXXI SKYRIUS 

BYLŲ SUPAPRASTINTAS PROCESAS 
 

PIRMASIS SKIRSNIS 
TEISMO BAUDŽIAMOJO ĮSAKYMO PRIĖMIMO PROCESAS 

(tokie pakeitimai supaprastintų procesą ir sumažintų nagrinėjamų bylų krūvį, galima būtų skirti 
baudžiamuoju įsakymu bet kokią bausmę, išskyrus laisvės atėmimą, bet dėl jų dar reikia 

padirbėti – klausimų daug dėl arešto ir t.t.) 
 
418 straipsnis. Prokuroro teisė nuspręsti užbaigti procesą baudžiamuoju įsakymu 
1. Dėl nusikalstamų veikų, už kurių padarymą gali būti skiriama bet kuri  bausmė, 

išskyrus atvejus, kai už nusikalstamą veiką gali būti skiriamas tik terminuotas laisvės 
atėmimas ar laisvės atėmimas iki gyvos galvos tik bauda arba ši bausmė yra numatyta kaip 
alternatyvinė, nagrinėjimo teisme gali nebūti, o bausmė paskiriama teismo baudžiamuoju 
įsakymu. Teismo baudžiamojo įsakymo priėmimo procesas taikomas tik tais atvejais, kai 
kaltininkas atlygina ar pašalina padarytą žalą, jeigu žala buvo padaryta, arba įsipareigoja tokią 
žalą atlyginti ar pašalinti. 

2. Teisę surašyti baudžiamąjį įsakymą turi teisėjas, gavęs prokuroro pareiškimą dėl 
proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu. 

3. Jei prokuroras ikiteisminio tyrimo metu nusprendžia kreiptis į teisėją dėl proceso 
užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir kaltinamasis tam neprieštarauja, kaltinamasis aktas 
nerašomas. Šiuo atveju prokuroras surašo pareiškimą, kurį kartu su ikiteisminio tyrimo metu 
surinkta medžiaga išsiunčia teismui pagal teismingumą. 

4. Prokuroras, priėmęs sprendimą užbaigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu, 
privalo apie tai pranešti nukentėjusiajam. Nukentėjusysis per septynias dienas nuo tokio 



pranešimo gavimo gali prokuroro sprendimą apskųsti ikiteisminio tyrimo teisėjui. Skundas 
nagrinėjamas šio Kodekso 64 straipsnyje nustatyta tvarka. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24) 
Nr. XI-1014, 2010-09-21, Žin., 2010, Nr. 113-5742 (2010-09-25) 

 
419 straipsnis. Prokuroro pareiškimo turinys 
Prokuroro pareiškime dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu turi būti: 
1) nurodyti kaltinamojo vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, šeiminė padėtis, 

profesija, darbovietė ir prokuroro nuožiūra – kiti asmens duomenys; 
2) trumpai aprašyta veika, dėl kurios padarymo kaltinamasis turi būti nubaustas 

baudžiamuoju įsakymu; 
3) nurodytas baudžiamasis įstatymas, numatantis atsakomybę už padarytą nusikalstamą 

veiką; 
4) išvardyti pagrindiniai duomenys, kuriais grindžiamas kaltinimas; 
5) nurodytas siūlomos kaltinamajam skirti baudos bausmės rūšis bei dydis ir išdėstyta 

kaltinamojo nuomonė dėl to. 
 
420 straipsnis. Teisėjo sprendimai  
1. Teisėjas, gavęs prokuroro pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju 

įsakymu ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą, ne vėliau kaip per septynias dienas turi 
priimti vieną iš šių sprendimų: 

1) surašyti teismo baudžiamąjį įsakymą; 
2) perduoti bylą nagrinėti teisme šio Kodekso 423 straipsnyje numatytais atvejais; 
3) nutraukti baudžiamąjį procesą šio Kodekso 424 straipsnyje numatytais atvejais. 
4) perduoti bylą prokurorui papildyti ikiteisminį tyrimą, jei... Šiuo atveju byla 

perduodama į teimą, surašant kaltinamąjį aktą. (???) 
2. Jeigu nukentėjusysis yra apskundęs prokuroro sprendimą užbaigti procesą teismo 

baudžiamuoju įsakymu, šio straipsnio 1 dalyje nurodytas terminas skaičiuojamas nuo skundo 
išnagrinėjimo dienos. 

 
421 straipsnis. Teismo baudžiamojo įsakymo turinys 
Teisėjo surašytame teismo baudžiamajame įsakyme turi būti: 
1) nurodyti šio Kodekso 419 straipsnio 1–4 punktuose išvardyti duomenys; 
2) sprendimas pripažinti kaltinamąjį kaltu;  
3) nurodytas kaltinamajam skiriamos baudos bausmės rūšis bei dydis; 
4) nurodyti sprendimai dėl turto konfiskavimo, dėl išplėstinio turto konfiskavimo, dėl 

uždraudimo naudotis specialia teise, dėl kardomosios priemonės kaltinamajam, kol įsiteisės 
teismo baudžiamasis įsakymas, dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo, dėl 
daiktinių įrodymų likimo, dėl proceso išlaidų atlyginimo; 

5) pateiktas kaltinamojo teisės reikalauti bylą nagrinėti teisme išaiškinimas. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24) 
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24) 
Nr. XI-1200, 2010-12-02, Žin., 2010, Nr. 145-7440 (2010-12-11) 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 
PAGREITINTAS PROCESAS 

 
426 straipsnis. Prokuroro teisė nuspręsti užbaigti baudžiamąją bylą pagreitinto 

proceso tvarka 



1. Jei nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės yra aiškios, o baudžiamoji byla dėl tos 
veikos padarymo turi būti nagrinėjama apylinkės teisme, prokuroras veikos padarymo dieną 
arba ne vėliau kaip per dešimt dvidešimt dienų nuo veikos padarymo dienos gali kreiptis į 
teismą, kuriam ta byla teisminga, su pareiškimu dėl bylos nagrinėjimo pagreitinto proceso 
tvarka. 

2. Prokuroras šio straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju kaltinamojo akto nesurašo ir gali 
teismui nepateikti jokios ikiteisminio tyrimo medžiagos. Įteikti pareiškimo dėl bylos 
nagrinėjimo pagreitinto proceso tvarka į teismą prokuroras privalo atvykti per šio straipsnio 1 
dalyje nurodytą terminą. Prokuroras privalo užtikrinti, kad kartu atvyktų kaltinamasis, visi 
reikalingi liudytojai ir kiti proceso dalyviai. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24) 

 

 

 429 straipsnis. Prokuroro pareiškimo dėl bylos nagrinėjimo pagreitinto proceso  
tvarka atmetimas arba grąžinimas 

1. Teisėjas sprendimą atmesti prokuroro pareiškimą dėl bylos nagrinėjimo pagreitinto 
proceso tvarka priima šiais atvejais: 

1) kai nustato, kad yra praleistas šio Kodekso 426 straipsnyje numatytas terminas; 
2) kai nustato, kad byla yra teisminga apygardos teismui; 
3) kai prokuroras neužtikrina kaltinamojo atvykimo į teismą. 
2. Kai šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais prokuroro pareiškimas dėl bylos 

nagrinėjimo pagreitinto proceso tvarka atmestas, prokuroras iš naujo perduoti bylą į teismą gali 
tik surašęs kaltinamąjį aktą. Toliau procesas vyksta bendra tvarka. 

3. Teisėjas priima nutartį grąžinti prokuroro pareiškimą dėl bylos nagrinėjimo 
pagreitinto proceso tvarka tuomet, kai prokuroras neužtikrina kaltinamojo atvykimo į teismą. 
Tokiu atveju, jeigu nėra pasibaigęs šio Kodekso 426 straipsnio 1 dalyje numatytas terminas, 
prokuroras vėl gali kreiptis į teismą su pareiškimu dėl bylos nagrinėjimo pagreitinto proceso 
tvarka. 
Straipsnio pakeitimai: 
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24) 

 


