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J. SABATAUSKAS. Gerbiamieji, laba diena. Manau, kad tikrai jau nelauksime nieko, 

ir galime pradėti mūsų apskritojo stalo diskusiją. Iš tikrųjų pastaruoju metu, bent jau aktualia 

tema nesusidomėjimas yra didelis, kaip matote tarp rengėjų yra ne vien tik Seimo Teisės ir 

teisėtvarkos komitetas, bet ir Lietuvos Respublikos Apeliacinis teismas ir Advokatų taryba. 

Šiuo atveju pradėkime šios dienos renginį, sveikinu visus atvykusius. Iš tikrųjų tema aktuali, 

ypač turint omenį, kad kardomųjų priemonių yra tikrai ne viena, bet pažiūrėjus mūsų Lietuvos 

pastarųjų metų statistiką, negaliu sakyti, kad suėmimo mąstai, tendencija yra didėti. Atvirk-

ščiai, pažiūrėjus absoliučiais skaičiais, suėmimo skaičius kaip ir mažėja, tačiau lyginant su 

kitom kardomosiomis priemonėmis, ypač namų areštu, užstatu, iš tikrųjų labai didelės dis-

proporcijos. Turint omenį, kad šiandien Seime yra svarstymo stadijoje Baudžiamojo proceso 

kodekso pataisos, kuriose numatyta nauja kardomoji priemonė, tai yra intensyvi priežiūra, 

žinote, kad nuo praeitų metų liepos mėnesio įsigaliojo įstatymo pataisos dėl probacijos, susiję 

su probacija, ir ten atsirado nauja priemonė, vadinama intensyvi priežiūra, kai asmeniui, kuris 

laikinai paleidžiamas iš įkalinimo įstaigos, uždedama tam tikra techninė priemonė ant kojos, 

ir tai leidžia nustatyti, ar tuo metu, kai jis privalo būti namuose, jis ten yra ar ne, ir tokia pat 

priemonė siūloma nustatyti, kaip kardomoji priemonė. Tai yra ir ikiteisminiam procese, 

ikiteisminio tyrimo metu, baudžiamajame procese, taigi taikant ir tokią priemonę, bus gali-

mybė, nebūtinai taikyti suėmimą, nes tai ir iš vienos pusės brangu, valstybei tikrai atseina ne 

pigiai, iš kitos pusės ir turime galimybę nustatyti tuo metu buvimo vietą asmens, kuris yra 

įtariamas, kuris turi įtariamojo statusą, arba kaltinamojo ir teisiamojo. Taigi, šiuo atveju mes 

daug galėtume, galbūt pasikeistų šiokia tokia tendencija. Taigi, šiandien aš ilgai nekalbė-

damas, norėčiau suteikti pirmąjį sveikinimo žodį. Pirmiausia dėkoju Seimo Pirmininko pa-

vaduotojui G. Kirkilui, Europos reikalų komiteto pirmininkui, kuris sutiko čia šiandien mus 

pagerbti. Prašom, gerbiamasis Gediminai.  

G. KIRKILAS. Ačiū, pirmininke. Gerbiamieji kolegos, Seimo Teisės ir teisėtvarkos 

komiteto nariai, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos advokatūros, Generalinės prokuratūros, 

Generalinės prokuroras taip pat, ikiteisminio tyrimo pareigūnai, Žmogaus teisių stebėjimo 

instituto atstovai, mokslo bendruomenės svečiai ir visi čia susirinkusieji. Man iš tikrųjų 

nuoširdžiai malonu ir labai simboliška jus čia pasveikinti garbūs Temidės atstovai, istorinio 

Seimo rūmų Konstitucijos salėje, čia kaip tik iš kairės nuo manęs ir nuo pirmininko yra 

nuotrauka, kada pasirašoma Konstitucija, ir ten kažkur esu trečiose eilėse, nes jau tuo metu 

buvo įvykęs pirmas turas Seimo rinkimų. Iš nuotraukų ir veidų galite matyti, kas laimėjo ir 
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kas pralaimėjo tuos rinkimus. Esu tikras, kad jūs aišku ne kartą buvote susirinkę, ir dar 

susirinksite diskutuoti įvairiais klausimais. Mano požiūris į diskusiją taip pat bus vertingas, 

įdomus ir prasmingas, nes pasiūlyta tema iš tiesų yra, turbūt niekas nesiginčys, labai aktuali. 

Pasidalinti nuomonėmis apie griežčiausios kardomosios priemonės suėmimo taikymo prob-

lemas, iš jos kylančias pasekmes žmogaus teisėms ir laisvėms. Spaudoje dažnai tenka skaityti, 

televizijos ekranuose tai jau beveik tapo meniniu žanru, matyti asmenų, padariusių nusi-

kaltimą, nusikalstamą veiką, sulaikymą, suėmimą, apie perpildytus tardymo izoliatorius, 

kuriuose sudėtinga užtikrinti bent minimalius suimtųjų, tai yra žmonių, mūsų žmonių po-

reikius ir higienos reikalavimus. Seimo nariai ir vadovai gauna laiškų iš sulaikytų asmenų, 

esančių laikinojo suėmimo vietoje, tardymo izoliatoriuje. Galiu pasakyti, kad tik prasidėjus 

šiai kadencijai, pavyzdžiui aš asmeniškai ar 5 ar 6 turiu tokius laiškus. Manau, kad J. Saba-

tauskas dar daugiu. Todėl tenka manyti, kad dažnai vis dėlto skaitant tuos laiškus, atsakant, 

mėginant atsakyti į juos, kad vis dėlto šie žmonės pagrįstai kelia šio pobūdžio klausimus, ir 

prašo mus politikus, ir ne tik politikus, ir jus, rimčiau įsigilinti į minėtas problemas. Ruoš-

damasis šiam įžanginiam žodžiui, aš domėjausi 2012 m. Žmogaus teisių stebėjimo instituto 

atliktu sulaikymo ir suėmimo teisinio reglamentavimo analitiniu tyrimu, neabejoju, kad ir jūs 

skaitėte, „Sulaikymo ir suėmimo reglamentavimas ir taikymas Lietuvoje“. Mano požiūriu, tai 

labai svarbus darbas ir tikrai vertas tos diskusijos ir vertas jūsų laiko, kurį jūs šiandien su-

gaišite diskutuodami.  

Jame atskleidžiamos esminės dabartinės sistemos problemos, ir duodami jų spren-

dimai konkretūs būdai. Pateikiama Europos Žmogaus teisių teismo suformuota praktika, nuo 

kurios, anot instituto tyrėjų, nukrypstama, mūsų teismams per dažnai skiriant kardomąją 

priemonę – suėmimą. Nepakankamai taikant alternatyvias priemones, keliamus teisėtvarkos 

pareigūnų žmogiško dėmesio stoka suimtiesiems ir sulaikytiesiems. Išties suėmimas ir sulai-

kymas yra žmogaus teises varžančios procesinės prievartos priemonės, logiškai kyla klau-

simas, ar būtina suimti nusikalstamas veikas padarymu įtariamus asmenis, ar reikia juos iki 

teismo ir viso teismo proceso metu laikyti suimtus, ypač jeigu nusikaltimas, dėl kurių jie 

įtariam, ar kaltinimai nėra smurtiniai. Čia daugiausiai kalbama apie ekonomines įvairias 

bylas. Ar nevertėtų dažniau taikyti švelnesnes suėmimo priemones, siekiant mažiau apriboti 

asmenų laisvę, ir atskirtį nuo artimųjų. Dabar galiojančiose mūsų teisės aktuose yra įtvirtintos 

sulaikytųjų asmenų teisės ir jų gynybos priemonės. Klausimas kyla dėl jų pritaikymo pra-

ktikoje. Ar iki teisminio tyrimo pareigūnai minėtas nuostatas įgyvendina tinkamai, ar ne-

piktnaudžiauja jomis? Tenka pripažinti, manau, kad jums čia ne naujiena, kad dalis mūsų 

visuomenės narių neišmano savo teisių, mažai tam, mano požiūriu, skiria, aš turiu omenį 

teisiniam išsilavinimui ir mūsų mokykla, ir aišku tie žmonės nesugeba tomis teisėmis pa-
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sinaudoti, o ikiteisminio tyrimo pareigūnai ne visada linkę padėti tai daryti, ir gali juos su-

prasti. Tai yra žmonės, kurie susitinka, susiduria su nusikaltimais, atitinkamai formuojasi jų 

mentalitetas ir jų požiūrius. 

Gerbiamieji kolegos, nereikėtų pamiršti, kad Lietuvai, tik pradėjus stojimo į Europos 

Sąjungą procesą praėjusio amžiaus dešimtmečio viduryje, vienas iš esminių Europos komisijų 

priekaištų Lietuvos teisėtvarka buvo susijusi būtent su žmogaus teises pažeidžiančių kar-

domosios priemonės taikymo. Tai, kad problema išlieka Lietuvai jau skaičiuojant narystės 

Europos Sąjungos metu, manau, yra nepriimtina. Galvoju, kad Lietuvos pirmininkavimo 

Europos Sąjungos Taryboje antrą šį pusmetį kontekste, ką jūs gerai žinote, būtų kilnu ir 

garbinga žmogaus teisių atžvilgiu, jeigu Lietuva rimtai imtųsi spręsti šią problemą iš esmės. 

Apie tai, gerbiamieji kolegos, jūsų šios dienos diskusijos tema. 

Esu tikras, kad jūs, gerbiamieji, šio apskritojo stalo dalyviai, teisėjai, advokatai, iki-

teisminio tyrimo pareigūnai, teisės teoretikai ir praktikai, kiekvienas savo srityje pasitelkę 

profesinę ir dar svarbiau gyvenimišką partirti bei žmogišką intuiciją, pateiksite įvairių nuomo-

nių teigiamų, neigiamų, kritiškų, savikritiškų vertinimų naujų ir, tikiuosi, originalių minčių.  

Taip pat, aišku, pateiksite įvairių pasiūlymų galbūt ir teisės aktams, apie kai kuriuos, 

man atrodo, pirmininkas jau čia kalbėjo. Žinote, kalbant iš europinio konteksto, dažnai da-

lyvaujant įvairiuose renginiuose, štai dabar mes pirmininkaujame kartu su Airija ir Graikija, 

visiškai neseniai buvau Dubline, tai mes esame, tiesą sakant, net ir mūsų biudžetas pirmi-

ninkams visiškai vienodas, tai yra 60 mln. Airijai, ir mes maždaug – 210 mln. Lt. Tai jie jau 

pirmininkavo septintą kartą, ir į šalies dydį jis yra panašus, tai ten, aš manau, yra kalėjimuose 

maždaug santykinai beveik tris kartus mažiau žmonių negu, deja, Lietuvoje. 

Vis dėlto aš, kalbėdamas apie šitą temą, visą laiką galvoju, mes vis tiek esame viena 

tauta, nepaisant to, kad tai yra nusikaltėliai, kad tai yra padarę kažkokius kartais ir baisius 

nusikaltimus, taip mes turime galvoti ir turime ieškoti sprendimų būdų, nes nusikaltėlis irgi 

atlieką bausmę, vėl grįžta į visuomenę, ir koks jis grįš, su kokiomis nuostatomis, jis norės 

grįžti į nusikaltimų kelią, tai taip pat svarbu būtent ir tame etape, kai mes laikinai laikome, 

arba kalėjime laikome, ir vis tiek valstybės atsakomybė, ir visų mūsų ji išlieka. 

Gerbiamieji kolegos, aš nesu specialistas, ne teisininkas, bet linkiu jums konstrukty-

vios diskusijos, vertingų pamąstymų, prasmingų minčių, siekiant gero rezultato. Aš tikiuosi, 

kad Seimo nariams jūs čia ir ruošiant naujas pataisas ir Baudžiamąjį kodeksą, ir kitus dalykus, 

jūs pasiūlysite daug sprendimų. 

Na, o renginio organizatoriams, gerbiamasis pirmininke, dėkoju už tikrai gerą idėją, 

mano požiūriu, puikią. Ačiū už tą gerą norą rūpintis mūsų žmonėmis, mūsų…čia ir visuo-
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menės gerovės dalis, žmogaus teisėmis aktualizuojant asmens suvaržymų problemą. Linkiu 

jums sėkmingo darbo. Ačiū. 

J. SABATAUSKAS. Ačiū. Gerbiamasis vicepirmininke, dabar prašau sveikinimo žodį 

tarti, įžanginį žodį tarti apeliacinio teismo pirmininką Egidijų … 

E… Dėkui. Laba diena. Man labiau patiktų sveikinimo žodis, nes iš tikrųjų noriu visus 

pasveikinti susirinkusius, atsiliepusius į mūsų kvietimą pašnekėti ta tema, kuri nuo aktualumo 

jau dar kartą pabrėžti, vargu ar čia reikia. Nes viena vertus, specialistai tarpusavyje nuolat 

diskutuoja apie ją ir, žinoma, ji visą laiką pleveną viešojoje erdvėje. Tai intensyviau pa-

sireiškia, kai iškyla kažkokia taip vadinama rezonansinė byla, mažiau dėmesio skiriama, kai 

tokios bylos nėra žiniasklaidos akiratyje, tačiau apie tai, kad teismai be galo daug suiminėja 

žmonių, kalbama yra nuolat. Taigi ieškoti temos ar daug žmonių mums čia labai vargi ne-

reikėjo, reikėjo tik suderinti maždaug laiką, kad suinteresuoti žmonės galėtų susirinkti ir 

pašnekėti, už ką, su kuo tikrai noriu pasveikinti. 

Visi žinome, kad ir procedūros pagrindai, kad sulaikymo ir suėmimo teisėtumo 

garantijos yra Konstitucijos 20 straipsnyje. Taip pat puikiai žinome, kad daug svarbiau yra 

šitos procedūros taikymas praktikoje. Ar iš tikrųjų pagrįstai taip dažnai taikome, ar per dažnai, 

ar pakankamai naudojame, yra kitas naudojamos alternatyvios užkardomojo… Kaip čia jos 

vadinamos. …kardomosios priemonės, ir gal jos neužtikrina tų tikslų, reikalingų parengia-

majame tyrime. 

Tai dėl to ir aišku. Aš nemanau, kad, nesu toks naivus, kad štai šiandien čia gims 

kokie nors pasiūlymai konkrečių teisės normų, procesinių normų pakeitimui. Kadangi su-

sirinko žinovai ir žinovai tie, kurie kasdien dirba su ta problemą, kurie taiko tas, vieni prašo 

taikyti šitas priemones, kiti jas taiko, kiti žiūri iš šono ir sako, negerai yra taikoma, dar ketvirti 

apie tai rašo. Manau, tikrai bus nemaža konstruktyvių minčių, kurios bus geras pagrindas 

ateities darbams, tarp jų turbūt ir teisėkūros. Todėl dėkoju visiems susirinkusiems, linkių su-

sikaupti ir vaisingai padiskutuoti. Ačiū. 

J. SABATAUSKAS. Ačiū, gerbiamasis pirmininke. Dabar jau pakviesiu tarti sveiki-

nimo žodį …Advokatų tarybos pirmininką gerbiamąjį Papirtį. 

PAPIRTIS. Aš prisijungiu prie tų gražių sveikinimų, kuriuos išsakė prelegentai. Be 

jokios abejonės, labai miela ir smagu vis tik, kad vyksta toks apskritas stalas. Negaliu sakyti, 

ar jis laiku, ar jis pavėluotai, bet gerai, kad jis vyksta. Be jokios abejonės, tai yra tema labai 

kompleksinė. Čia išskirčiau tokias dvi dalis, tai yra teisinės politikos ir teisminės politikos. 

Viskas labai gerai.  

Mes matome Baudžiamojo proceso pakeitimus, apie juos kalbėsime, diskutuosime gal, 

bet jie yra pateikti, yra kaip įstatymo projektas. Jis, kaip sakant, jau tas vežimas važiuoja. 
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Man atrodo, svarbesnė, be jokios abejonės, tai yra labai svarbi teisinės politikos dalis. 

Bet man atrodo, kad šiandien yra net svarbesnė teisminės politikos dalis, o būtent kaip mes 

taikome tą, ką turime.  

Atsigręžkime atgal net iki to, ką mes čia turėjome. Ar mes galėjome elgtis kitaip, ar 

negalėjome? Didžia dalimi, aš manyčiau, galėjome elgtis ir kitaip. Sakau, mes, tai visų pirma 

tie, kas vykdo teisingumą. Čia, be jokios abejonės, yra didelis teisėjo vaidmuo. Ir pirma, ma-

nau, kad būtent nuo teisėjo suvokimo, supratimo ir valstybėje esančios tesiminės politikos, ir 

mes žinome, kas ją vis tik organizuoja, priklauso pati didžioji mūsų sėkmės dalis.  

Aš, pavyzdžiui, nelabai įsivaizduoju, kai dabar žiūriu per televiziją, ir žinome, kokie 

ten įvykiai vyko Pietų Afrikos Respublikoje, kaip šaudymas, pašaudymas ir auka, kas mūsų 

televizijoje ir mūsų valstybėje, sakykime, būtų keliamas toks klausimas, ar suimti, ar paleisti 

už užstatą. Aš neįsivaizduoju, kad tai galėtų būti mūsų valstybė. Neįsivaizduoju! Ateis laikas, 

gal bus kitaip.  

Aš dar kartą noriu atkreipti dėmesį visuomenės, kad advokatas ir jo ginamasis neturėtų 

būti tapatinamas daugeliu atveju, kaip yra iki šiol. Tą mes matome ir iš spaudos kartais, ir iš 

vienokių ar kitokių pasisakymų. Bet vis tik aš galvoju, kad mes einame, mes – mūsų valstybė 

ir visuomenė eina teisingu keliu ir noriu tiesiog visiems priminti seną labai posakį, kuris yra 

išsakytas dar daugiau kaip prieš pusantro šimto metų vieno gero teisininko filosofo, kuris 

pasakė: „Valstybė, pripažindama asmenį nusikaltėliu arba apribodama jam laisvę, tarsi atkerta 

savo kūno dalį.“ Tai pagalvokime, ar mes kartais taip nesielgiame. O visiems linkiu produk-

tyvios ir gražios diskusijos.  

J. SABATAUSKAS. Labai ačiū už įdomų ir gražų pasveikinimą, gerbiamas Virgi-

nijau. Ką gi, pradėsim mūsų diskusiją nuo įvadinių pranešimų. Pirmą pranešimą paprašysiu 

Žmogaus teisių stebėjimo instituto teisininko Karolio Liutkevičiaus. Prašau. 

K. LIUTKEVIČIUS. Sveiki! Visų pirma norėčiau padėkoti organizatoriams už kvie-

timą ir galimybę pasisakyti kaip jau buvo daug kartų pabrėžta aktualia tema. Tuomet gal 

paprašysiu užmesti akį pagal galimybes į prezentaciją turiu paruošęs. Žmogaus teisių ste-

bėjimo institutas jau kurį laiką domisi konkrečiai šia tema. Apskritai dirbdavome nemažai su 

žmogaus teisėmis baudžiamajame procese, o paskutiniu metu gana daug dėmesio skyrėme bū-

tent suėmimo taikymui. Taigi visų pirma norėčiau pabrėžti du išeities taškus, kaip norėčiau 

strukturizuoti savo pranešimą. Tai visų pirma suėmimas yra griežčiausia kardomoji priemonė 

tiek teisine prasme. Tai yra kad jisai gali būti skiriamas tik tais atvejais, kai yra netinkamos 

švelnesnės priemonės, kai yra neįmanoma tų pačių tikslų pasiekti taikant atlaidesnes 

priemones tokias, kaip užstatą arba namų areštą. Tai yra priemonė, kuri savo griežtumu iš 

esmės prilygsta laisvės atėmimo bausmei ir laisvės atėmimo bausmei griežčiausiomis ka-
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lėjimo sąlygomis. Galų gale labai svarbu nepamiršti, kad suėmimas yra skirtas užtikrinti 

būtent asmens dalyvavimui baudžiamajame procese ir tinkamam baudžiamojo proceso 

įvykdymui. Taip pat kai kuriais atvejais tai gali būti suprantama kaip prevencinė priemonė, 

bet pagrindinė paskirtis šios priemonės yra būtent tinkamas baudžiamojo proceso užtikri-

nimas. Ši priemonė negali būti taikoma jokiems kitiems tikslams, kadangi gauname pra-

nešimų, skundų iš žmonių, kai jų atžvilgiu suėmimas buvo taikytas tiesiog kaip spaudimo 

priemonė bendradarbiauti, prisipažinti ir kitais tikslais.  

Antras išeities taškas, kad suėmimas yra griežčiausia priemonė ir savo padarinių 

prasme. Visų pirma, suimtajam yra maksimaliai apribojama laisvė, jisai yra izoliuojamas nuo 

visuomenės ir jau savaime dėl to patiria psichologinę žalą.  

Antra. Dėl prastų gyvenamųjų sąlygų tardymo izoliatoriuose, policijos areštinėse, bent 

jau didžiojoje jų dalyje yra realus pavojus, jog asmuo taip pat patirs ir fizinę žalą. Galų gale 

suėmimas neišvengiamai prilipdo ir tam tikrą socialinę stigmą asmeniui, kadangi asmuo, kuris 

buvo patalpintas į laisvės atėmimo vietą suėmimo tikslais, bus visą laiką įtariamas, į jį bus 

žiūrima su nepasitikėjimu, kadangi visuomenei nėra tokio griežto perskyrimo tarp baudžia-

mojo proceso kaltinimo ir pripažinimo kaltu. Deja, taip neturėtų būti, bet taip jau yra.  

Yra galų gale ir finansiniai padariniai tiek pačiam asmeniui, kuris neišvengiamai ne-

tenka darbo, netenka galimybės vystyti verslą, finansiniai padariniai ir jo šeimai, kurią jisai iš-

laiko, psichologinė žala vėlgi šeimai, artimiesiems, kurie netenka artimo žmogaus, jo vaikams. 

Yra paskutinis argumentas, kuris man, tiesą sakant, nepatinka ir dažnai jo neak-

centuoju, nes tai nėra žmogaus teisių argumentas, sakykim, ne tai, kas man, kas institutui yra 

svarbu, bet tenka pripažinti, kad suėmimas taip pat yra labai brangi kardomoji priemonė. 

Žiūrint 2012 m. statistiką, vidutiniškai tardymo izoliatoriuje išlaikyti vieną žmogų per parą 

kainuoja šiek tiek daugiau nei 50 litų. Kadangi vienu metu yra apie 2 tūkstančiai suimtųjų 

Lietuvoje, taigi kaina pasidaro labai didelė, ypač, kai suėmimas yra taikomas ilgą laiko tarpą.  

Taigi turint šitai omeny, pereikime prie praktikos, kaip suėmimas yra taikomas. Didelė 

problema visų pirma, kad teismai suėmimą skiria itin dažnai. Tai yra, apie 95 % atvejų, kai 

yra pateikiamas pareiškimas dėl suėmimo, jis yra patenkinamas visiškai ar iš dalies. Apie 

trečdaliu atvejų yra pateikiamos apeliacijos, galbūt šiek tiek daugiau nei trečdaliu atvejų yra 

pateikiamos apeliacijos. Jų tenkinama yra mažiau nei 10 %. Šitoj vietoj galima išsakyti 

kontraargumentą galbūt mūsų prokurorai, ikiteisminio tyrimo pareigūnai dirba labai skru-

pulingai ir siekia suėmimo tik tais atvejais, kai tai yra tikrai būtina, kai švelnesnės priemonės 

negalės pasiekti tų pačių tikslų. Logiškai, nuosekliai mąstant, suėmimas turėtų būti taikomas 

gerokai rečiau arba bent jau ne dažniau nei jo alternatyvos. Deja, praktika yra visai kitokia. 

2012 m. statistika rodo, jog suėmimas yra dominuojanti ir de facto pagrindinė procesinė prie-
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vartos kardomoji priemonė, nors turėtų būti priemonė, taikoma rečiausiai. Ir tai nėra tiktai 

2012 m. reiškinys. Tai praktika, kuri tęsiasi ilgą laiko tarpą. Jeigu žiūrėsime paskutinių penkių 

metų laikotarpį, suėmimas yra taikomas daugiau nei 10 kartų dažniau nei jo artimiausios 

alternatyvos – namų areštas ir užstatas sudėjus kartu. Gi praktikos problema yra akivaizdi.  

Vėlgi grįžtant prie problemų, susijusių su teismų veikla, pagrindinė problema, kurią 

mes įžvelgiame yra keistas teismų entuziazmas skiriant suėmimą – griežčiausią kardomąją 

priemonę. Atsižvelgiant į statistiką, tos priemonės prašoma labai dažnai ir beveik visais at-

vejais ji yra skiriama. 

Kitas atvejis, vėlgi keliantis nerimą žmogaus teisių požiūriu, yra teismų polinkis 

nukrypti nuo Europos žmogaus teisių teismo suformuotų standartų. Vėlgi vienas konkretus 

pavyzdys tiesiog, kaip tai praktiškai veikia. Turime Europos žmogaus teisių teismo iš-

aiškinimą. Čia yra pacituota 2006 m. byla, bet šitas išaiškinimas buvo priimtas gerokai prieš 

tai. Tai tiesiog viena iš paskutinių bylų, kur buvo tiesiogiai tai pasakyta. Iš esmės Europos 

žmogaus teisių teismas yra pasisakęs, jog tikimybė, kad įtariamasis bėgs ar slėpsis negali būti 

matuojama remiantis vien jam gresiančios sankcijos griežtumu. 2004 m. … nutarimas šį 

išaiškinimą šiek tiek pakeitė, nors iš esmės jisai liko toksai, koksai turėtų būti. Esmė iš-

aiškinimo buvo, jog griežta laisvės atėmimo bausmė yra viena iš aplinkybių, į kurią turi būti 

atsižvelgiama sprendžiant, ar asmuo bėgs arba slėpsis, tačiau jeigu pereiname prie žemesnės 

grandies teismų, kaip štai yra cituojama Vilniaus apygardos teismo nutartis, matome, kad ta 

praktika dar labiau išsikreipia ir staiga tampa visiškai prieštaraujanti tam, kas buvo pasakyta 

Europos žmogaus teisių teismo. Iš esmės yra sakoma, jog atvejais, kai įtariamajam gresia 

pakankamai griežta laisvės atėmimo bausmė, tai yra pakankama priežastis, pakankamas pa-

grindas tvirtinti, jog įtariamasis bėgs ar slėpsis ir paskirti suėmimą. Taigi esmė ta, kad že-

miausios grandies teismuose nuo tos praktikos, kuri yra aprobuota aukščiausiu teisminiu lygiu 

yra nukrypstama.  

Yra ir problemų, susijusių su reglamentavimu. Vienas dalykas, ką aš norėčiau pa-

brėžti, kad dabartinis Baudžiamojo proceso kodeksas, nors toli gražu ne idealus, jisai nėra iš 

esmės blogas. Tai yra gera priemonė, geras teisinis įrankis ir tinkamai jį taikant būtų galima 

pasiekti gerų rezultatų žmogaus teisių požiūriu. Beje, šiuo atveju norėčiau pabrėžti, kad mes 

toli gražu nesame unikalūs. Praktiškai visoj centrinėje ir rytų Europos erdvėje buvusioje so-

vietinėje komunistinėje erdvėje mes susiduriame su tom pačiom problemom, kad mes turime 

pakankamai gerus įstatymus ir praktiką, kuri prasilenkia su nustatytu reglamentavimu.  

Kalbant apie reguliavimą konkrečiai norėčiau pabrėžti galbūt dvi, mano manymu, 

aktualiausias problemas. Pirma yra tai, jog sykį bylai pasiekus teismą, ją pradėjus nagrinėti iš 

esmės nebėra taikomas joks apribojimas, kiek suėmimas gali būti tęsiamas. Dėl to iš esmės 
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yra įmanomos situacijos, kai asmuo iš anksto suėmimo forma atlieka visą bausmę, o paskui 

yra pripažįstamas kaltu ir tokiu atveju kyla pagrįstų klausimų, kokia prasmė buvo teismo 

sprendimo, jeigu asmuo dar nepripažintas kaltas atliko visą bausmę.  

Kitas atvejis yra gana lengvai išsprendžiamas koreguojant Baudžiamojo proceso 

kodeksą. Tiesiog dėl dabartinio reglamentavimo susidaro gana įdomi situacija apskundus ka-

linamąją nuosprendį. Tuo atveju, jeigu asmuo yra pripažįstamas kaltas, … nuosprendis jo, gali 

būti paskiriama kardomoji priemonė, dažniausiai tai bus suėmimas. Šiuo atveju jeigu nuo-

sprendis yra apskundžiamas apeliacinės instancijos teismui, jisai negali būti taikomas, tačiau 

suėmimas lieka galioti ir susidaro gana įdomi situacija, kai iš netaikytino teismo sprendimo 

yra taikoma dalis ir kyla klausimų, kokia procedūra reikėtų vadovautis, kada jį reikėtų ap-

skųsti, ar jam yra taikomos, ar netaikomos tos pačios taisyklės, kokios taikomos paprastai 

atskira nutartimi paskiriant suėmimą, t. y., kad jisai turi būti peržiūrimas bent kas 3 mėn. ir 

panašiai. Taigi čia yra vienas iš tokių atvejų, kai turime konkrečią Baudžiamojo proceso 

kodekso problemą ir ją galime nesunkiai išspręsti.  

Nenorėčiau baigti pranešimo labai pesimistine gaidele, todėl keletas, mano nuomone, 

optimizmą keliančių dalykų. Visų pirma džiugu, jog apskritai apie tai kalbame ir šiuo metu 

apie tai kalbame daug. Tai yra labai puiku. Kai prieš kiek daugiau nei pusantrų metų aš 

ėmiausi atlikti tyrimą dėl suėmimo taikymo Lietuvoje, iš esmės buvo tas laikas, kai aš 

pradėjau domėtis šiuo klausimu, šaltinių buvo nedaug. Buvo Teisės instituto atliktas tyrimas, 

buvo keletas pavienių straipsnių ir buvo pono … vadovėlis, iš kurio aš pats universitete 

mokiausi. Labai geras šaltinis. Tačiau šaltinių buvo nedaug ir diskusijos, nors beveik visi 

pripažino, kad problema yra, aktyvi nevyko. Labai puiku, kad mes apie tai kalbame. Beje, 

mes nesame vieni. Kalbama apie tai yra ypač Centrinei Rytų Europai, daug nevyriausybinių 

organizacijų rodo iniciatyvą imtis veiksmų, reformuoti suėmimo taikymo sistemą. Kalbam 

apie tai ir visoje Europos Sąjungoje. Svarstomos galimybės priimti teisines priemones nu-

statant tam tikrus standartus dėl suėmimo taikymo visoje Europos Sąjungoje. Taigi šiuo 

klausimu yra dirbama ir mes tikrai nesame vieninteliai, kurie apie tai kalbame, ir, žinoma, 

nesame vieninteliai, kurie turi problemų, bet būtų puiku, jog išnaudoję šitą diskusijos dina-

miką kaip tik imtumėmės šitų problemų spręsti.  

Antra. Kaip jau minėjau, mes turime gana gerą reglamentavimą. Dabartinis Bau-

džiamojo proceso kodeksas nėra ideali priemonė, bet tai yra gera priemonė. Reikėtų visų 

pirma reformuoti praktiką, tai, kaip mes tai taikome. Bet svarbu tai, kad turime gerą teisinę 

bazę. Taip pat, kaip minėjo ponas G. Kirkilas šiuo metu yra užregistruotos Baudžiamojo 

proceso kodekso susijusios pataisos susijusios su suėmimo taikymu. Vėlgi, pataisos yra geros, 

kurios tikėtina atneš gerų pasikeitimų, jos nėra idealios. Žmogaus teisių stebėjimo institutas, 
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jeigu tik bus pakviestas labai norėtų dalyvauti toliau svarstant ir galbūt koreguojant šį teisės 

aktą. Turime pasiūlymų ir turime noro pasiūlyti ekspertines žinias. Taigi, jeigu būsime pa-

kviesti, mielai prisidėsime. Tačiau bet kokiu atveju puiku tai, kad jau dabar imamasi veiksmų 

susidariusią situaciją reformuoti. Taigi tiek. Dėkui už dėmesį. Su malonumu toliau tęsiu 

dalyvavimą diskusijoje ir klausysiu kitų pranešimų. Ačiū. 

J. SABATAUSKAS. Labai ačiū gerbiamajam Karoliui. Turiu tik tokį pastebėjimą. Iš 

tikrųjų nereikia kviesti, kiekvienas, kas turi siūlymų, bet kuriam įstatymų projektui, juos galite 

pateikti ir jie visada bus svarstomi. Tai yra kiekvieno komiteto, ar tai būtų Teisės ir tei-

sėtvarkos komitetas, ar bet kuris kitas Seimo komitetas gavęs pasiūlymus raštu juos būtinai 

įtraukia į savo komiteto išvadų lentelę ir komitetas juos tikrai svarsto ir priima sprendimus. 

Aišku, jeigu vykdomi klausymai, tai visi, kurie yra pateikę savo pastabas ar pasiūlymus yra 

kviečiami į klausymus, tą diskusiją, kurioje mes atrandame bendrą sutarimą, kad sprendimas 

būtų, na, ne idealus, bet kuo tobulesnis.  

Kitas įžanginis pranešėjas arba įvadinis pranešėjas būtų Lietuvos Respublikos ape-

liacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Aloyzas Kruopis. Prašau.  

A. KRUOPIS. Laba diena visiems. Mano pranešimo tikslas – apžvelgti teismų, 

daugiausia Lietuvos apeliacinio teismo, pastarųjų metų praktiką, skiriant suėmimą ir na-

grinėjant skundus dėl šio griežčiausios kardomosios priemonės taikymo. Teismų praktika 

galėtų būti tas subjektyvus atskaitos taškas, kuris leistų vertinti, kiek pagrįstai taikomas 

suėmimas. 2011 m. Apeliacinis teismas išnagrinėjo 377 skundus dėl nutarčių, kuriomis buvo 

pratęstas suėmimas. Tai yra šimtu daugiau, nei ankstesniais metais, arba 1,35 karto daugiau. 

Panaikino vieną nutartį, kuria suėmimas buvo nepaskirtas. Tarp kitko tokia tendencija ir kitais 

metais, kad naikinama tik po vieną, kur suėmimas netaikytas ir 11–12 kartų daugiau yra 

naikinama tų nutarčių, kur suėmimas yra paskirtas. Štai 2011 m. 11 nutarčių panaikinta dėl 

suėmimo termino pratęsimo. Didžioji dalis, net aštuonios, nustačius pagrindą, nurodžius, kad 

apygardų teismų nutartyse nurodyti suėmimo taikymo pagrindai yra nepakankamai motyvuoti 

ir įtikinami. Dažniausiai naikinamas suėmimas, kuris yra pratęstas Baudžiamojo proceso 

kodekso 122 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytu pagrindu, t. y. kad įtariamasis ar kaltina-

masis bėgs, slėpsis nuo teismo. Šis pagrindas dažniausiai yra grindžiamas vienintele aplin-

kybe, nusikalstamų veikų, kuriomis asmuo įtariamas sunkumu, gręsiančios bausmės griež-

tumu. Tačiau apeliacinės instancijos teismas nurodo tokias aplinkybes, kurios dažnai lieka 

tinkamai neįvertintos. Tai kaltinamojo turėjimas tvirtų socialinių ryšių, tai yra darbo, legalaus 

pragyvenimo šaltinio, šeimos, būsto būvimas, taip pat nebuvimas realių galimybių pasislėpti 

užsienyje. Neretai įvertinamos ir tokios aplinkybės, kad įtariamasis ar kaltinamasis jau gana 

ilgą laiką žinojo apie atliekama tyrimą būną, kad sulaikyti kiti bendrininkai, tačiau jis per 
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keletą mėnesių niekur nebėgo, nesislėpė ir tikimybė, kad jis staiga ims ir bėgs labai stipriai 

sumažina. Būna atvejų, kai pirmos instancijos teisme nagrinėjant bylą suėmimas paskiriamas, 

kai laisvėje esantis kaltinamasis neatvyksta į teismo posėdžius. 2011 m. buvo du tokie atvejai 

ir Apeliacinis teismas abiem atvejais panaikino šias apygardų teismų nutartis, kadangi iš bylos 

medžiagų buvo matyti, kad apygardų teismai turėjo daugiau ar mažiau informacijos apie 

nuteistojo sveikatos būklę, apie darbą užsienyje, tačiau suėmimą pritaikė tokį, kaip ir skubų, 

pykčio pagautą atsaką už tai, kad jis neatvyko į teismą. Tačiau pagrindų, kurie būtų būtini 

nurodyti, kaip ir visais kitais atvejais, nenurodė ir jų tinkamai nepagrindė. 2011 m. dvi nutarys 

yra panaikintos dėl to, kad suėmimas tęsėsi virš šešių mėnesių, o byla nėra nei didelė, nei 

labai sudėtinga.  

Dar viena kategorija nutarčių, kuriuose yra naikinamas suėmimas, būna konsta-

tavimas, kai nėra pakankamai duomenų, jog kaltinamasis iš viso gali būti padaręs inkrimi-

nuojamą veiką.  

2012 m. išnagrinėti 505 skundai dėl suėmimo, tai yra 1,34 karto daugiau nei ank-

stesniais metais. Taigi augimo tendencija yra labai aišku. Teismas vėlgi panaikino tik vieną 

nutartį, kurią teismas buvo atsisakęs pratęsti, suėmimą ir panaikino 20 nutarčių, t. y. apie 4 % 

nuo apskųstų, kuriomis suėmimas buvo pritaikytas. Nenurodytas nė vienas iš suėmimo 

taikymo pagrindų. Buvo net keturi tokie atvejai. Lietuvos apeliacinis teismas nuosekliai 

laikosi praktikos, kad tais atvejais, kai žemesnės instancijos teismas išvis nenurodė suėmimo 

taikymo pagrindų, jų konstatuoti negali ir Apeliacinis teismas, nes Baudžiamojo proceso 

kodekso 122 straipsnio 2 dalies 4 punktas reikalauja, kad nutartyje „skirti suėmimą“, turėtų 

būti nurodyta vienas ar keli suėmimo taikymo pagrindai. Dėl apskųstose nutartyse nurodytų 

suėmimo taikymo pagrindų buvimo ar nebuvimo, galima turėti savo nuomones, jų įrodytumą 

vertinti įvairiai, tačiau šie keturi atvejai, kai nenustačius jokio suėmimo taikymo pagrindo, 

tęsiamas suėmimas, vertinti vienareikšmiškai, kaip akivaizdus teisėtumo principo nesilai-

kymas, kuris negali būti toleruojama ir kurio išvengti yra būtina.  

Dar aštuoniais atvejais iš dvidešimties, panaikintų nutarčių sprendimas priimtas, 

konstatavus, kad žemesnės instancijos teismas nepagrįstai pripažino esant įrodytą vieną ar 

kelis suėmimo taikymo pagrindus. Taip pat keturios nutartys yra panaikintos, nurodžius, kad 

byla nėra nei didelė, nei sudėtinga. Ir aš čia pavyzdžių neminėsiu, tačiau būna ir tokių, kad 

vienas arba du epizodai, visi tyrimai iš esmės atlikti, o suėmimas kažkodėl tęsiamas. Vienoje 

nutartyje suėmimas panaikintas nurodžius, kad kuo ilgiau tęsiasi kardomasis kalinimas, tuo 

daugiau turi būti byloje surinkta įrodymų, leidžiančių suimtą kaltinamąjį asmenį kalinti dėl 

inkriminuojamų nusikaltimų. Argumentacija yra panaši į Europos Žmogaus teisių teismo 

bylose naudojamus teiginius, nurodoma, kad minimalus faktinių kaltinančių duomenų kiekis 
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yra pakankamas tik pirminiam suėmimo skyrimui, o tam kad suėmimo terminas būtų tęsiamas 

ilgą laiką, būtina, kad būtų nustatyta daug daugiau duomenų, o tais atvejais, kai įrodymų 

kiekis nepadidėjo, o liko minimalus, tęsti kardomojo kalinimo nėra galima.  

Šiek tiek duomenų iš apygardų teismų. Panevėžio apygardos teisme 2011 m. iš-

nagrinėti 173 skundai dėl suėmimo, iš jų patenkinta 8,7 %. 2012 m. išnagrinėta 155 skundai, 

patenkinta 11,6 %. Šiaulių apygardos teisme išnagrinėta šiek tiek daugiau skundų, patenkinta 

virš 5 % – 2011 m. 2012 m. šiek tiek daugiau. Klaipėdos apygardos teisme 2011 m. išna-

grinėti 144 skundai, patenkinti 5,6 %, 2012 m. išnagrinėta 145 skundai, patenkinta jau 9 % 

nuo pateiktų skundų. Vilniaus apygardos teisme skundų išnagrinėta dar daugiau, patenkinta 

2011 m. 6,6 %, 2012 m. – 8,5 %. Kauno apygardos teisme 2011 m. išnagrinėta 375 skundai, 

iš jų patenkinta 8,2 %, o 2012 m. – 5,2 %. Tai vienintelis teismas, kur praeitais metais šiek 

tiek mažiau patenkinta, negu ankstesniais metais. O kituose teismuose tendencijos yra dės-

ningos, kad auga tiek skundų kiekis, tiek ir patenkintų skundų kiekis.  

Keletas tokių apibendrinimų ir pasiūlymų. Pastaraisiais metais apeliaciniame teisme 

labai didėjo skundų dėl suėmimo taikymo. Per dvejus metus jų padaugėjo beveik dvigubai. 

Tai rodo tiek dažną suėmimo taikymą, tiek suimtųjų nepasitenkinimą tokios kardomosios 

priemonės taikymu. Apeliacinis teismas panaikino 3–4 % apygardos teismų nutarčių, ku-

riomis taikomas suėmimas, o apygardų teismuose šis skaičius didesnis ir sudaro nuo 4 iki 

12 % nuo apskųsto apylinkės teismo nutarčių skaičiaus. Be to šis skaičius keturiose iš penkių 

apygardų didėjo. Tai duoda pagrindo manyti, kad apygardų teismai atidžiau, negu apylinkių 

teismai vertina ar yra suėmimo taikymo pagrindai ir sąlygos ir šią kardomąją priemonę skiria 

bei tęsia kai tai labiau reikalinga. Tačiau ir apygardų teismų nutarčių trūkumai, ypač suėmimo 

tęsimas virš 6 mėn. bylose, kurios nėra nei sudėtingos, nei didelės apimties, taip pat suėmimo 

tęsimas, iš viso nenurodant tam jokio pagrindo, o tik deklaruojant kardomosios priemonės 

tikslus, rodo, kad ši kardomojo priemonė apygardų teismų taikoma dažniau, negu tai būtina.  

Iš statistikos apie Apygardų teismų panaikintus apylinkių teismų sprendimus, taip pat 

iš pavyzdžių matyti, kad apylinkių teismuose nepagrįsto suėmimo taikymo atvejų yra ir dar 

daugiau. Manau, kad įstatyminis šios kardomosios priemonės taikymo reglamentavimas yra 

gana tinkamas, tačiau to pasakyti apie teisės normų reglamentuojančių suėmimų, kaip kar-

domosios priemonės taikymą teismuose, deja, ne visada galima. Siekiant pagerinti padėtį šioje 

srityje, galbūt padėtų keletas dalykų. Pirmiausia tai paties fono požiūrio į kardomąsias prie-

mones keitimas tiek teisėjų tiek visuomenės sąmonėje. Jau gana daug vietos visuomenės in-

formavime užima pranešimai apie nelaimes, nusikaltimus, o kalbant apie juos, galimai ap-

dariusius asmenis, suėmimas papratai pateikiamas, kaip natūralus dalykas ir atvirkščiai, įta-

riamojo palikimas laisvėje, ar paleidimas į laisvę neretai palydimas nuostabos ir nesupratimo. 
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Tai daugiau ar mažiau persiduoda ir teismams, ir įtaką jų sprendimams turi. Žinoma, dalis 

problemų ir karto dingtų, jeigu ir prokurorai kreipdamiesi į teismą gerai pasvarstytų, ar būtina 

tą žmogų suimti, ir ko iš tikrųjų tokiu veiksmu yra siekiama.  

Dar viena mintis pamąstymui, ar nereikėtų namų areštų ir užstato taikymą, galbūt 

suteikiant galimybę tokią kardomąją priemonę paskirti ir teismuose svarstant kardomosios 

priemonės suėmimo skyrimą, o gal ir nagrinėjant skundus dėl suėmimo paskyrimo. Kaip tar-

pinis veiksmas galimiems teigiamiems įstatymų pokyčiams, inicijuoti galbūt būtų tikslinga 

atlikti naują suėmimo taikymo apžvalgą, paskutinę darytą tik 2004 m. Taip pat kitų Europos 

Sąjungos šalių teisinio reglamentavimo dėl suėmimo, bei švelnesnių kardomųjų priemonių, 

ypač užstato taikymo ir pažangesnio patyrimo pritaikymo Lietuvoje,galimybių analizę. Ačiū 

už dėmesį.  

J. SABATAUSKAS. Ačiū ponui A. Kruopiui. Dabar prašysiu jau pažvelgti į šią pro-

blemą moksliniu žvilgsniu. Šiuo atveju M. Romerio universiteto Baudžiamojo proceso ka-

tedros vedėjo Raimundo Jurkos pranešimo išklausysime su įdomumu.  

R. JURKA. Laba diena visiems. Iš tiesų dėkodamas organizatoriams už galimybę 

dalyvauti šioje diskusijoje, džiaugiuosi, kad galiu ir savo pamąstymus pateikti. Tai iš tiesų, 

kaip ir diskusijos pirmininkas paminėjo, tai be abejo aš galbūt savo įžvalgose nesiremsiu vien 

į mokslines pozicijas, šiuo atveju, bet ta prasme, ir su kai kuriais praktiniais pavyzdžiais 

susidūręs, ir dėl to tiesiog apžvelgsiu. Be abejo, man yra paprasčiau dėl to, kad štai pristatymą 

padarė prieš tai kalbėję prelegentai, šiek tiek nušviečia tą kelią, kaip čia viskas matosi, ko 

nesimato, tačiau be abejo aš galiu konstatuoti, kad šiandien tas galiojantis proceso kodeksas, 

kuris numato procedūras suėmimo, skyrimo, taikymo, terminų pratęsimo, kaip ir sakykime 

aiškus. Tai aš visada sakydavau, kad jeigu prastam taikytojui ir tobulo įstatymo neužteks. 

Šiuo atveju tada kyla klausimas iš tiesų, dėl suėmimo skaičių Lietuvoje. Vis dėlto, jis didelis 

ar nedidelis, ar čia yra piktnaudžiavimo, ar čia yra lengvabūdiškumo atvejų. Tai aš manyčiau, 

kad čia įstatymų reikėtų ieškoti tame teisminės kontrolės lygmenyje, šiuo atveju, ne iš prin-

cipo, jeigu prokuroras, kuris inicijuoja suėmimo klausimą, jis mato prielaidas grėsmei, būtent 

baudžiamojo proceso tikslams pasiekti, jeigu įtariamasis slapstysis ar darys poveikį, tai tuo 

tarpu teisėjas mato išvadas šiuo atveju, ta prasme būtent dėl grėsmių baudžiamojo proceso 

tikslams. Šiuo atveju iš karto atsiremiame į tokią diskusiją šiuo atveju, kad kas gi kaltas dėl to 

ar per daug suėmimo, ar nepagrįsti suėmimai. Mano supratimu, iš tiesų kartais man iš tiesų 

labai patiko kolegos Karolis pozicija šiuo atveju, kas gi lemia tokius teismų priimtus spren-

dimus, kur iš tiesų yra neįtikinamai priimta nutartis ir nepakankamai grindžiama, suabso-

liutinant labai pamėgtą visų sąvoką „ir kitos aplinkybės“, tai yra ypatingai nusikaltimų sun-

kumas, bausmės griežtumas, priskiriamas prie kitų aplinkybių, kuri praktiškai nuverčia visus 
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argumentus gynybos, šiuo atveju tam, kad suėmimo neskirti ar trumpesnį terminą. Tai tas 

keistas teismų entuziazmas, galbūt baimė, galbūt neįsigilinimas į tam tikras aplinkybes, dau-

gelis aplinkybių, matyt, lemia tuos dalykus, tai iš tiesų dar čia galvoti, kad, na, matyti, įsta-

tymas gal ne visai toks, koks turėtų būti. Galbūt ta teisminė praktika, kaip ir ponas Krupys 

siūlo, gal iš tiesų reikėtų atnaujinti tą apžvalgą dėl suėmimo bylos ir panašiai. 

Tiesą sakant, aš, irgi panagrinėjus praėjusių metų Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, 

aš kažkaip matau tunelio gale šviesą dėl to, kad aš stebiu tai, kad iš tiesų Apeliacinis teismas 

ne vienoje nutartyje, kurioje buvo sprendžiamas, nagrinėjami skundai dėl suėmimų pratęsimų, 

iš tiesų pradėjo kritikuoti, nekritikuoti, bet išaiškinti tų „kitų aplinkybių“ įtaką suėmimo ter-

minų paskyrimo, ir šiuo atveju yra teigiama, kad tai yra neabsoliuti aplinkybė. Būtinos ir kitos 

šiuo atveju sąlygos, kurios leistų manyti, kad vis dėlto suėmimui ir pratęsimui pagrindai ne-

išnykę ir panašiai. 

Antra vertus, Apeliacinis teismas, kas iš tiesų labai įdomu, kad yra pasakę šitaip, kad 

kol asmuo ilgiau laikomas suėmime, tuo kruopščiau turi būti tikrinami įrodymai, grindžiami 

asmeniui pareiškus kaltinimus, na, jeigu yra teisminiai, taip pat faktai, kuriais grindžiamas 

suėmimo termino pratęsimo klausimas. Taigi šiuo atveju, na, natūralu, Apeliacinis teismas, 

kai tikrindamas nutartis, kuriomis suėmimo klausimas išspręstas, kas jau viršija virš šešių 

mėnesių, tai iš tiesų šiuo atveju, kuo norima ilgiau laikyti žmogų nelaisvėje, tai yra suimta, tai 

tuo atveju dar labiau kruopščiau turi būti patikrinti duomenys, kurie tikrai grindžia manymą, 

kad, matomai, jis galėjo padaryti veiką, arba yra kitos sąlygos. Tai iš tiesų ir dėl bylų su-

dėtingumo, ir dėl bylos didelės apimties Apeliacinis teismas iš tiesų išplėtoja. Be abejo, tai 

yra mano asmeninė nuomonė šiuo atveju, bet būtent teiginys, kaip daugeliu atveju matosi 

teismuose, kad štai nusikaltimas yra sunkus, štai galbūt yra kelios nusikalstamos veikos, 

esančios griežtos bausmės šiuo atveju, ir tai rodo šiuo atveju …bylos sudėtinga, didelės 

apimties. Tai tikrai iš Apeliacinio teismo nutarčių, su kuriomis aš pats esu susidūręs, tai tikrai 

matyti, kad, palaukite, išgryninkime tas sąvokas ir nevartokime tų nenaudotinų tų klišių šiuo 

atveju, kurios, tarsi, na, jau matosi jų kartais per daug, ir jos nėra įtikinančios. Tai tokios 

perspektyvos matosi. 

Iš tiesų, kaip ir minėta šioje diskusijoje, yra pateikta Seimui, yra įregistruotas Bau-

džiamojo proceso kai kurių nuostatų projektas. … yra susiję su suėmimų taikymu, tai, be 

abejo, tikėtume, kad dauguma mūsų čia esame susipažinę, dėl tas projektas yra, tai iš esmės 

bandoma spręsti problemas, kurios tikrai praktikoje kartais iškylą, kartais jų nebūna šiuo 

atveju. Ypatingai šiuo atveju gynybos arba šiuo atveju asmens, dėl kurio suėmimo mes kal-

bame, galimybė susipažinti su prokuroro teikimo medžiaga šiuo atveju, būtent teismui, kuris 

spręs tą klausimą dėl suėmimo skyrimo ir termino pratęsimo. Aš ir pats susiduriu su tuo, kad 
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kartais iš tiesų paprašau, ar būtų galimybė man susipažinti su tuo pareiškimu ir prie pa-

reiškimo pridedama medžiaga, kad aš tiesiog negalėčiau komentuoti, kodėl mes manome, kad 

toks pareiškimas yra nepagrįstas ir panašiai. Be abejo, kartais tenka žvelgti teisėjui į akis, 

kuriose matyti klausimas, kodėl turėčiau, kur tai yra parašyta. O jeigu ir turėčiau, tai kiek man 

tą medžiagą galima duoti. Natūralu, kad tai yra ikiteisminio tyrimo duomenys, ir kaip čia 

dabar tą suvalgyti, kaip tą klausimą išspręsti, nes iš tiesų ikiteisminio tyrimo duomenys 

neskelbtini. Štai prokuroras pateikė vienokio ar kitokio pobūdžio ikiteisminio tyrimo me-

džiagą, be abejo, suprantama grėsmė ikiteisminio tyrimo sėkmei, kad gynyba, įtariamasis 

matys kokius nors duomenis.  

Įstatymo projekte tas klausimas bandomas spręsti, kad būtų leidžiama tą medžiagą 

gauti. Sutinku ir su tuo, kad šiuo momentu dar nėra dar iki galo išdiskutuota, taigi ką gi 

galima ir kiek galima duoti šiuo atveju tos informacijos. Iš tiesų, kai mes skaitome nutartis, 

tai, tarkime, pakanka pagrindo manyti, kad įtarimas galimai padaręs nusikalstamą veiką, 

leidžia teigti ir paties įtariamojo, liudytojų ir, tarkime, slaptų tyrimų veiksmų gauti duomenys 

ir panašiai. Be abejo, tokios informacijos, suprantama, kad pradinis ikiteisminio tyrimo 

momento stadijose to galbūt pateikti čia ir būtų tam tikrą grėsmė procesui. Tačiau čia reikia 

diskutuoti, kiek gi būtų galima pateikti, kad abi šalys būtų patenkintos. 

Antra vertus, įstatymo projekte yra kalbama ir apie galimybę, mano supratimu, labai 

perspektyvi, tai yra iš tiesų teismai, sakykime, tiek spręsdami pagal prokuroro prašymo dėl 

suėmimo skyrimo ir pratęsimo termino, ar teismai, nagrinėdami skundus dėl suėmimo sky-

rimo, na, gali ką pasakyti, arba pratęsti, arba nepratęsti, arba skirti, arba neskirti. 

Spręsti klausimą dėl kitos kardomosios priemonės, jeigu gynyba ir prokuroras tam 

neprieštarauja, iš principo pagal įstatymą kaip ir …nelabai gali. Įstatyme numatomos …būtent 

suteikti teismo lankstumo, ir gynyba prašo, ir prokuroras tam neprieštarauja, tai kodėl gi ne. 

Tai iš tiesų yra tikrai pa… patį procesą. Iš tiesų, kai teismas atsisako skirti suėmimą, be abejo, 

prokuroras turi užtikrinti proceso ikiteisminio tyrimo šiuo atveju netrukdomą atlikimą, be 

abejo, tada vis tiek turės spręsti dėl kitų kardomųjų priemonių skyrimo. Tai kitą galėtų spręsti 

teismas. Be abejo, čia tą reikia aptarti pačiame įstatyme. 

Trečias klausimas, kas yra labai svarbu, tai, kai kalbame apie suėmimo terminus ir jų 

diferencijavimą. Projekte numatyta, kad ikiteisminio tyrimo stadijoje šiuo atveju pilnamečiam 

asmeniui, kaip čia yra parašyta, berods 9 mėn. maksimalus terminas, šiuo metu yra 18 mė-

nesių, atitinkamai nepilnamečiui. Dėl terminų dydžio, be abejo, čia vėlgi galime diskutuoti. 

Iš tiesų kodėl tokia iniciatyva atsirado? Aš tiesiog noriu priminti tam, kas nežino. 

Šio įstatymo projekto … yra tokie, kad jis gimė, jo idėjos atsirado dar 2008 metais. tik 

pernai metais jis, kaip suprantu, atsirado Seime. Ir dar ministerijoje vyko diskusijos. Jeigu 
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atmintis manęs nepaves, ar 2008, ar 2009 metais, kuriame tikrai dalyvavo ir Generalinės 

prokuratūros atstovai. Tie klausimai buvo derinti su daugeliu institucijų, ir Vilniaus uni-

versitetu, ir Mykolo Romerio, ir Teisės institutu, ir Vidaus reikalų ministerija, ir Generalinė 

prokuratūra, Apeliaciniu teismu, berods, ir Policijos departamentu. Tikrai buvo daug ins-

titucijų ir visi tą puikiai suvokė, kad dėl suėmimo terminų skaičiavimo, suėmimo terminų 

reikėtų juos diferencijuoti šiuo atveju. Tai čia, be abejo, įstatymo projekte yra tinkamai pa-

sakyta apie tai, kad šiuo atveju bylose dėl sunkių, labai sunkių nusikaltimų, kai yra duomenys 

apie organizuotos grupės, nusikalstamo susivienijimo ir kitais atvejais, be abejo, tada terminai 

gali būti ilgesni. Jau nekalbant apie tai, jeigu asmuo pasislėpęs užsienyje, arba reikia tarp-

tautinės teisinės pagalbos baudžiamojo proceso, realiai reikalauja didesnio laiko tarpo, tai šiuo 

atveju tas gali, be abejo, tie terminai būti ilgesni. 

Kam tai dar reikalinga? Aš manau, kad šiuo atveju tai padėtų atitinkami Natūralu, kad 

man taip atrodo, man asmeniškai atrodo, kad šiuo atveju tiek už ikiteisminį tyrimą atsakingi 

subjektai, be abejo, būtų suinteresuoti greičiau išjudinti tą ikiteisminį tyrimą ir galbūt pasiekti 

greičiau teismą, nes, suėmimo terminas baigėsi, o… Tai tokia, mano supratimu, motyvacija 

irgi turi šiek tiek tokios įtakos. 

Ir paskutinis dalykas, tai yra, kas nėra šiame įstatymo projekte. Apie tai irgi buvo jau 

anksčiau rašyta, tą paminėjo ir kolega Karolis, dėl suėmimo kvestionavimo šiuo atveju pri-

imant teismo kaltinamąjį nuosprendį. Visi mes puikiai suprantame šiuo atveju, jeigu ape-

liacijos terminas yra 20 dienų, padavusį apeliacijos skundą į pirmąją instanciją, kol jis pajuda 

į apeliacinio instancijos teismą, vėl praeina savaitė, na, įvairiai, be abejo. Pagal proceso įsta-

tymą, kol paskiriama kolegija, kol patikrinama byla, kol sudaroma, na, realiai šiuo atveju, aš 

įsivaizduoju taip, kad nagrinėsianti baudžiamąją bylą pagal apeliacinio skundo teisėjų kolegija 

sudaroma geriausiu atveju po pusantro mėnesio. Tai yra iš principo tas vakumas, kai iš tiesų 

neaišku kas, pirmas dalykas, ar aš turiu teisę kaip gynybą arba asmuo, kuris yra suimtas, 

kvestionuoti… Kad jis turi teisę kvestionuoti į apkaltinamąjį nuosprendį, tai taip. Bet ar 

suėmimą jis turi teisę kvestionuoti, kuris yra paliktas jam iki įsiteisės nuosprendis, na, 

klausimas. O jeigu ir turėtų tokią teisę, o kam. Pirmos instancijos teismui, na, jis savo darbą 

pabaigė. Apeliacinio instancijos teismui, – dar kolegija nepaskirta. Tai, žodžiu, prasideda 

tokie dalykai.  

Nežinau, kiek aš čia dabar kalbu laiko, turbūt jau viršijau laiką, tai turbūt taip. Tokie 

štai pamąstymai apie įstatymo projektą ir gerąsias, blogąsias puses šito reikalo yra tokie. Be 

abejo, dalyvaujant diskusijoje bus galima plačiau išsidiskutuoti. Tai tiek būtų. Ačiū. 

J. SABATAUSKAS. Ačiū. Iš tikrųjų įdomių minčių pateikė visi pranešėjai. Tiesiog 

dar galbūt mano dabar pateikta informacija, kurią aš dabar pateiksiu, derėtų prie Apeliacinio 
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teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko pranešimo. Jeigu žiūrėti statistiką lyginant 

suėmimų ir įkalinimo skaičių Lietuvoje ir apskritai Europoje, tai mes galėtume džiaugtis, kad 

pagal suimtųjų lyginant nuo visų įkalintųjų skaičiaus procentinė išraiška mes esame ketvirtoj 

vietoj mažiausiai po Lenkijos, Bulgarijos ir Čekijos, tačiau kiek kali asmenų, kuriems atimta 

laisvė skaičius šimtui tūkstančių gyventojų, deja, mes esame antroj vietoj pagal daugiausia, 

todėl tas ankstesnis skaičius pasidaro ne toks jau labai džiuginantis. Pirmoj vietoj yra latviai, 

mes antroj, trečioj mūsų kiti kaimynai estai, po to lenkai ir tie patys čekai. Taigi matom ta 

procentinė išraiška jau darosi nebe tokia jau džiuginanti. Tai dabar tokia stadija, kad jau mes 

galime pradėti diskutuoti, bet ta diskusija aš norėčiau, kad prasidėtų pirmiausia nuo klausimų 

pranešėjams, o po to jau tie, kurie norės pasisakyti.  

… …reikėtų jūsų, gerbiamas pirmininke… Diskusija mūsų remiasi į įstatymus.  

J. SABATAUSKAS. Aš pirmiausia norėčiau, kad būtų klausimai pranešėjams, ger-

biami kolegos, o tada… Jeigu jums kilo klausimų. 

… Ko jūs tikitės… 

… Mes tikimės, kad įstatymų projektai pasieks Seimą greičiau negu 2008 m. 

Nustebau. Iš tiesų įdomi aplinkybė. Jeigu mes šiandien pakalbėsim, o po penkių metų kažkas 

gims šiame Seime, tai… 

J. SABATAUSKAS. Tai jeigu jie kiek keliauja iki Seimo, tai čia jūs ne manęs turit 

klaust. (Balsai salėje) Gerbiamas Liutvinskai, jūs ne manęs turit klausti, jeigu projektas 

keliauja iki Seimo tiek laiko. Jeigu Seime guli, tai kitas klausimas, bet jeigu jis keliauja iki 

Seimo tiek laiko, tikrai ne manęs turit klaust.  

… Atsiprašau, mes visai negirdime, ką jūs diskutuojate tenai. Gal galėtumėt į 

mikrofoną šnekėt… 

… Tikėkimės, kad Seime negulės penkių metų projektas ir…  

… Aš turiu klausimą nežinau tiktai kam čia iš teisėjų ar iš kitų kolegų… Gal žmogaus 

teisės tuo domėjosi.  

J. SABATAUSKAS. Arčiau mikrofono, nes… 

… Ar bandėt išsiaiškinti… kiek pabėgo ir pasislėpė? Ar nebandėt susirasti tokio 

skaičiaus? Čia tarp kitko įdomus labai dalykas būtų, nes esminis pagrindas bėgs slėptis, o kiek 

iš tiesų pabėgo ir pasislėpė?  

… Aš domėjausi… Ne, jūs turbūt klausiate apie tuos, kurie buvo paleisti, kurie 

anksčiau buvo sulaikyti tuo pagrindu, kuriuos teismas paleido, kiek pabėgo, kiek pasislėpė. 

Praktiškai niekas. Beveik niekas.  

… Šita taisyklė neturėtų lemti suėmimo, kaipo tokio, o jis yra pagrindinis – gali bėgti 

slėptis arba kitas niuansas – trukdys tyrimui. Kada pareigūnai STT arba FNTT susineša 
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dokumentų maišus, žmogui ant galvos uždeda kaukę ir veda į teismą. Ką jis gali kliudyti 

tyrimui, kada visi dokumentai pas juos yra? Kokia beprasmybė! Paskutinis atvejis Pane-

vėžyje. Komedijos čia darosi, tačiau kažkam reikia parodyti, kad dirba, kažkas nori televizijoj 

pasipuikuoti. Mes patenkame į tą situaciją, kurią šiandien sprendžiame, tačiau reikalas yra tas, 

kad kalbame… Diskusija reikalinga, tačiau reikėtų kalbėti apie kitą straipsnį – Baudžiamojo 

proceso kodekso 122 straipsnį. Ten visi reikalai sudėlioti, o mes kalbam šiek tiek toliau. Tas 

redakcijas reikia keisti ir kardomoji priemonė suėmimas turi būti išimtinė. Kažką reikėtų 

panašaus įrašyti į normas, tada būtų galima jau teismams labiau rizikuoti ir nebijoti, kad ateis 

laikas tą ikiteisminio tyrimo teisėją skirti iki 65 metų, kad STT ir kita tarnyba neparašys, kad 

jisai toks kažkoks keistuolis. O jam kas – atėjo… Kam man sukti galvą? Parašo prokuroras, 

valio. Prokurorai turėtų atsakingiau žiūrėti į darbą suėmimo klausimams, o tiktai beatodai-

riškai kiekvienu atveju su tuo pareiškimu eis į teismą tai 8 valandą, tai 9, tai 7 vakare. Eik ir 

ieškok ten tų teisėjų ar kur… Jie kreipiasi ir jie ramūs – paskirs – gerai, nepaskirs – irgi gerai, 

tačiau tokia taisyklė paskirs gerai ir nepaskirs gerai neturėtų būti praktikoje. Kodėl tiek daug 

suėmimų? Už tai, kad apie žmogelį, kurį suima, iš esmės niekas negalvoja. Buvo paminėta, 

kad jam sugadina visą gyvenimą. Ekonomika, verslas, šeima, reikalai, viskas sužlunga, o 

niekam ne galvoj. Sėdi kažkokia teisėja antrą dieną dirbanti ir ką jinai apie tai galvos? Keistai 

atrodo tas ikiteisminio tyrimo veiksmas – suėmimas, kada teisėjas vos pradėjęs darbą jis tą 

klausimą sprendžia. Negera praktika šitoj vietoje irgi. Turėtų tą klausimą spręsti teisėjas 

paskirtas iki 65 metų, kad jis nebijotų dėl savo kailio. Tai jau būtų pirmoji pastaba tokia. Ką 

mes čia klausinėsime dėl…  

… Dėl kailio, Adomai. Nebėra iki 65 metų. Viskas. Teisėjų. …nebėra. Teisėją 

skiriame iš karto. Taip kad dėl kailio ramiai. (Balsai salėje, kalba visi kartu) Ir jau senokai. 

(Balsai salėje, kalba visi kartu)  

… O šiemet patvirtinom paskutinius iki 5 metų. Taip, kad dėl to ir… (Balsai salėje)  

… Dabar problema yra… Dar jos aktualumas… kaip jinai pateikiama ir su kokiom 

emocijom. Vieną klausimą ponui Liutkevičiui turiu. Jūs pateikėte tokią įspūdingą statistiką 

lygindamas suėmimą su namų areštu ir užstatu, o rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Ar nebėr 

tokios priemonės, ar jinai netaikoma, ar jūs jos neskaičiavote?  

… Dėkui už klausimą. Rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Žinoma, yra tokia priemonė 

ir jinai yra labai plačiai taikoma. Dabar konkrečių skaičių neatsimenu, bet į metus, jeigu 

neklystu, virš 10 tūkst. atvejų yra, kai jinai yra pritaikoma. Tiesiog palyginimui pasirinkau 

kitas dvi griežčiausias kardomąsias priemones, kaip realias alternatyvas suėmimui. 
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… Tiesiog atrodo rimčiau, kad … Įspūdis toks, kad teisėjai sukišo už grotų praktiškai 

visus asmenis, kurių atžvilgiu yra pradėtas ikiteisminis tyrimas ir vienam, kitam kaip išimtį, 

pritaikė namų areštą. Taip?  

… Panašu. Toks įvaizdis susidaro. Taip.  

… O jeigu šalia pridėtumėt, kiek yra rašytinių pasižadėjimų neišvykti, statistika būtų 

kitokesnė ar ne? 

J. SABATAUSKAS. Rašytinių pasižadėjimų neišvykti statistika aš domėjausi prieš 

mūsų renginį, bet, deja, turiu tik 2012 m. pusės metų rodiklį, tai taikyta dažniau negu su-

ėmimą. Tiesa, neypatingai dažniau – šimtu kartų dažniau, bet turbūt gerbiami prokurorai turės 

tikslesnės informacijos. Aš nežinau, ar gerbiamas generalinis, ar ten kelia ranką… Prašau. 

R. ŽEKONIS. Laba diena visiems. Renaldas Žekonis – Vidaus reikalų ministerija. Aš 

galiu pateikti šiek tiek tikslesnę… 2012 m. iš viso pritaikyta virš 22 tūkstančių kardomųjų 

priemonių, iš jų rašytinis pasižadėjimas – 14 tūkst. Beveik 15 tūkst. atvejų iš 22. O suėmimas 

– 1865 ir tai sudaro bendroj masėj 8,4 % šiuo atveju. Jeigu detaliau, tai galėsime pateikti.  

J. SABATAUSKAS. Ačiū.  

… Aš turėsiu konkretų klausimą gerbiamam Raimondui Jurkai. Sakykit prašom, o 

kaip jūs galvojat, kaip reikėtų, ar išvis galbūt nereikėtų spręsti tokio klausimo. Ar turi būti ter-

minas suėmimo, tarkim, kai žmogus pakliūva į teismą, nes jūs puikiai mes matome, kiek byla 

nagrinėjama kartais teismuose, kiek užtrunka. Žmogus yra visada laikomas suimtas. Ar čia 

yra normalu ir ar nereikėtų taip pat terminais reguliuoti suėmimo, kai byla patenka į teismą.  

… Ačiū už klausimą, bet žinokite, jau išgirdęs jūsų klausimo pradžią supratau, kad 

nežinau. Tiesiog atvirai kalbant dėl ikiteisminio tyrimo stadijos viskas kaip ir aišku. Dėl 

teisminės bylos nagrinėjimo stadijos, na, aš tiesiog noriu galbūt… aš tiesiog svarstau, žinote, 

iš vienos pusės, kaip besiverčiantis daug metų praktika, be abejo, sakyčiau, kad tokie terminai 

turėtų būti, bet žiūrint iš mokslinių pozicijų arba taip, koks yra įstatymas ir koks turi būti, tai 

tarsi, šiuo atveju, dėl teisminei stadijai terminų nustatymo aš neturiu griežtos nuomonės, kad 

vis dėlto tokie terminai turėtų būti šiuo atveju. Tai, mano supratimu, vis tik žiūrėkime ne kam 

yra palanku, kam nepalanku, šiuo atveju, bet kaip iš esmės objektyviai turėtų būti. Todėl aš 

vis dėlto nedrįsčiau taip griežtai sakyti šiuo atveju, kad taip, ir ten terminų reikia. Čia vėlgi 

savita kontrolės forma ir tiesiog, vėlgi aš manau, kad jeigu būtų galima, sakykim, štai nemaža 

dalis teismų, tarkim teismai, gaudami baudžiamąją bylą su kaltinamuoju aktu iš ikiteisminio 

tyrimo, kai kurie teisėjai tiesiog nutartimi perduoti byla … teismai sprendžia kardomosios 

priemonės klausimą ir nagrinėja tą bylą. Kiti teisėjai rengia posėdį. Įvairiai. Bent jau aš taip 

susiduriu. Iš tiesų, kai rengi teismo posėdį, kodėl aš taip sakau, nes ir tame įstatymo projekte 

yra numatyta, kad… Matote, esmė yra tokia, kad jeigu taip automatu priėmus nutartį perduoti 
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bylą iš esmės nagrinėja teismai, šiuo atveju, ten yra išsprendžiami su kardomosiomis 

priemonėmis klausimai, tai kaip ir skųsti negali tos kardomosios priemonės. Jeigu iš tiesų ir 

teisminėje stadijoje būtų rengiamas posėdis, štai, tarkim, šiandien Vilniaus apygardos teisme 

irgi yra teisėja pirmoje instancijoje, jinai dar nepradėjus iš esmės nagrinėti tiesiog sprendžia ar 

pratęsti, ar nepratęsti suėmimo terminą. Be abejo, suprantu, kad vienokią ar kitokią nutartį 

priėmęs teismas galės ją kvestionuoti. Jeigu man bus numatyta teisė tą daryti, šiuo atveju, be 

abejo, manau, kad tie terminai gal ir nėra ypatingai svarbios reikšmės šiuo atveju, teisminėje 

stadijoje. Tiesiog aš taip galvoju. Tikrai nesu iki paties galo tikras, kaip tai turėtų būti.  

J. SABATAUSKAS. Ačiū. Prašom. 

A. MARCINKEVIČIUS. Dėkoju, gerbiamasis pirmininke, už suteiktą galimybę. Aš 

siūlyčiau pasvarstyti štai kokius aspektus. Iš tų pranešimų, kurie buvo skaityti, jie išties iš-

samūs ir žiūrint į praktiką formuojasi keli esminiai momentai. Pirmas. Ar iš tiesų pradėjome 

labai kvalifikuotai dirbti, kad visus be galo tiksliai siunčiame į teismą skirti suėmimo. Labai 

tuo abejoju. Kodėl? Su tuo susišaukia dar keletas aspektų, kuriuos minėjo prelegentai. Tai ir 

vadinamoji vidinio įsitikinimo sąvoka, kada teisėjas vertina savo vidiniu įsitikinimu ir štai 

kodėl. Aš norėčiau šiek tiek atkreipti dėmesį į faktinius pagrindus, o ne išvestinius dalykus. 

Visais laikais ir šiandien sprendžiant iš tų norminių aktų, kuriuos mes turime, egzistuoja labai 

aiškios taisyklės, kaip yra vertinama informacija, tai yra duomenys, kaip yra vertinamas 

šaltinis ir tai yra privaloma daryti, buvo visais laikais privaloma ir šiandien taip pat, ko mes 

teismuose absoliučiai nematome. Tai yra visiškai nenustatomas tapatumas, yra sakoma, įvyko 

nusikaltimų faktas. Nenorėčiau kalbėti apie konkrečias bylas tam, kad nebūčiau neteisingai 

suprastas. Ir dabar iš to yra daroma išvestinė išvada, nenurodant sąsajų ir žmogus siunčiamas 

suėmimui. Iš esmės, kai baigsis piktnaudžiavimas, mano galva, tiek vidinio įsitikinimo są-

voka, tiek vadinamųjų kitų aplinkybių, kurių niekada teismo nutartyse nebūna įvardyta, tai 

galbūt ir pasibaigs nepagrįstų suėmimo skirstymas.  

Antra vertus, mielieji kolegos, mes kalbėjome apie skaičius ir čia buvo kalbama, kiek 

yra suimtų, kiek yra rašytinių pasižadėjimų paskirta, na, nedėkime mes to į krūvą, nusi-

kaltimas nusikaltimui yra nelygu. Jeigu mes paimsime ir pradėsime, taip pasakytume, kad iš 

20 tūkst. atvejų nužudymų, 15 tūkst. atvejų buvo skirtas rašytinis pasižadėjimas, tuomet yra 

viena. Tada galėtume sakyti, ko mes čia susirinkome diskutuoti. Bet mes kalbame apie tuos 

nusikaltimus, kuriuose kardomoji priemonė suėmimas yra taikoma beveik visuomet. Tai 

vienas dalykas.  

Kitas dalykas. Ar ne mano tiek prelegentai, tiek gerbiamieji Seimo nariai, dar vieno 

dalyko, kad visa bėda yra kitame. Dabar lygtai krypsta visos mūsų strėlės į teismus, į 

prokuratūrą, bet palaukim, pasižiūrėkim į vieną paprastą dalyką. Iš teisinės praktikos nuo 
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1995 m. negailestingai susidaro įspūdis, kuris su kiekviena diena tvirtėja. Ikiteisminio tyrimo 

institucijų, pareigūnų kvalifikacija yra tokio lygio, kad pageidauti kokių nors konkretesnių ir 

aiškesnių įrodymų pateikimo, netgi teisėjui skiriant kardomąją priemonę, tikėtis neįmanoma. 

Jeigu mes pradėsime galvas kapoti nuo teismų ir prokuratūros, gal ne visai advokatiškai 

kalbu, bet sakau tai, ką mąstau, tai vardu ar mes gausime rezultatą tinkamą valstybėje. Jeigu 

man kalbėti grynai iš tos pusės, kad norėtųsi kad kuo mažiau būtų suimtųjų, viskas yra 

tvarkoje, palikime tą pjūvį su kvalifikacija, paimkime tik tai teisėtai ar neteisėtai tai yra 

vykdoma. Bet ką noriu pasakyti, mielieji kolegos, labai atsiprašau, kad ilgai kalbu. Egzistavo 

labai aiškiai iki 1995 m. nuostatos: tardytojo darbo negali dirbti asmuo neturintis aukštojo 

teisinio universitetinio išsilavinimo. Šiandien šioji taisyklė, deja, yra išsaugota Lietuvos tei-

smuose, advokatūroje, prokuratūroje faktiškai tik dalinai. Tai tiek būtų pastebėjimų. Nors iš 

kitos pusės, lyginant su praktinėmis bylomis ir tai, kas čia buvo šnekėta, buvo iškelti labai 

rimti argumentai ir Dieve duok, kad artimiausiuose teismo posėdžiuose pasirodytų, kad šita 

diskusija buvo netuščia, labai ačiū už dėmesį. 

J. SABATAUSKAS. Ačiū. Pirma pastaba visiems kalbantiesiems. Prašymas prieš 

pradedant kalbėti prisistatyti, nes ne vien… 

A. MARCINKEVIČIUS. Dovanokite, advokatas… 

J. SABATAUSKAS. … čia dalyvauja ir žiniasklaida, kuri ne visus pažįsta.  

A. MARCINKEVIČIUS. Dar kartą, pirmininke, atsiprašau jūsų ir visų čia daly-

vaujančių. Iš teisų, prašau man atleisti, mano pavardė Marcinkevičius, esu Arūnas, advokatas. 

J. SABATAUSKAS. Dabar trumpa mano replika. Iš tikrųjų šios diskusijos tikslas ne 

galvų kapojimo, o tikrai išsiaiškinti pirmiausia dėl praktikos taikymo, įstatymo taikymo 

praktikos. Na, jeigu jūs turite pasiūlymų dėl įstatymo, tai iš tikrųjų norėčiau konkrečiau iš-

girsti, konkretesnių pasiūlymų, pastebėjimų, ne vien bendro pobūdžio. Iš kitos pusės dėl 

kvalifikacijos. Turiu pastebėti, kad prokuratūroje privaloma visiems turėti aukštąjį uni-

versitetinį teisinį išsilavinimą, tik tiek, kad ikiteisminio tyrimo tyrimų taip, mes dar ne visus 

turime su aukštuoju teisiniu išsilavinimu. Yra ir tie vadinamieji B lygio, bet jų yra, sakyčiau, 

ne taip ir daug, lyginant su tuo, kad buvo prieš dešimt metų. Yra tik penktadalis. Prašau. 

S. BIKELIS. Skirmantas Bikelis, Teisės institutas. 

J. SABATAUSKAS. Garsiau ir arčiau mikrofono, nes tikrai nesigirdi. 

S. BIKELIS. Čia buvo minėta. 2009 m. mes atlikome tyrimą, suėmimo taikymo pa-

grįstumas Lietuvoje ir 2009 m. mes padarėme išvadas, kad lyg ir situacija nėra labai bloga. 

Įvertinus statistinius duomenis ir panašiai, bet kas yra labai įdomu, kad po 2009 m., jeigu 

pažiūrėtume į nusikalstamumo kreives, jos mažėja. Šiuo metu nužudymų turime mažiausiai 

per visą nepriklausomą Lietuvos istoriją, kitų nusikaltimų irgi mažėja. O suėmimų nuo 



 

 

 

21 

2009 m. iki šiol padaugėjo 40 %. Čia tokia labai bendra statistika, aš labai pritarčiau, kad 

nusikaltimas nusikaltimui nelygu ir reikia labai žiūrėti konkrečiai, bet tam tikrus probleminius 

simptomus ji rodo. Ir tęsiant mintį, kad nusikaltimas nusikaltimui nelygu, tai kur aš matyčiau 

pačią didžiausią problemą, ne tada kai asmuo kaltinamas nužudymu ir jam taikomas su-

ėmimas. Problema tada, kai asmeniui negresia realus laisvės atėmimas, o jam vis tiek 

taikomas laisvės atėmimas. Girdime ir iš žiniasklaidos tokių pavyzdžių, kaip pavyzdžiui 

Klaipėdoje buvo istorija apie graffiti piešėjus, kurie iš esmės dar klausimas ar ten nebuvo 

administracinių teisės pažeidimų, ar iš tiesų tai yra nusikaltimas paišyti graffiti ant pastatų 

sienų, tačiau gavo mėnesį suėmimui. Įsivaizduojate, už štai tokį pažeidimą. Ir į ką aš norėčiau 

atkreipti dėmesį, kalbant apie mūsų Baudžiamojo proceso kodekso reguliavimą ir apie 

galimybes jį tobulinti, šiuo metu Baudžiamojo proceso kodekso 122 straipsnyje 8 dalyje yra 

numatytas tik toks ribojimas, kad suėmimas gali būti skiriamas tik tiriant ir nagrinėjant bylas 

dėl nusikaltimų, už kuriuos baudžiamasis įstatymas numato griežtesnę, negu vienerių metų 

laisvės atėmimo bausme. Iš esmės tai reiškia, kad negalima taikyti suėmimo už baudžia-

muosius nusižengimus, ir kai kuriuos, labai nedidelę dalį nesunkių nusikaltimų. Tačiau ne-

matome ribojimo, nebūtinai imperatyvaus arba bent rekomendacinio, kai asmuo padaro ne-

sunkų, galbūt ir apysunkį nusikaltimą, pirmą kartą padaro, kai pagal Baudžiamojo proceso 

kodekso 55 straipsnio nuostatas, jam ir neturėtų būti taikomas laisvės atėmimas. Jokios tokios 

nuorodos neturime, o jeigu pažiūrėtume į užsienio valstybių reguliavimą, kurio apžvalgą mes 

padarėme ir tų 2009 m. tyrime, tai tiek Danijos, tiek Nyderlandų, tiek Lenkijos įstatymuose 

visur numatyta, kad suėmimas neturi būti taikomas, jeigu asmeniui negresia reali laisvės 

atėmimo bausmė. Austrijoje įstatyme tarkime tai nėra įtvirtinta, bet Aukščiausiasis teismas 

yra pasisakęs, kad tai yra vienas esminių kriterijų, sprendžiant dėl suėmimo taikymo, dėl jo 

pagrįstumo. Būtent prognozuotina bausmė, kuri galėtų būti taikytina įtariamajam. Jeigu sa-

kytume, kad gal sudėtinga prognozuoti bausmes, tai nėra jau taip labai sudėtinga, kadangi 

baudžiamajame kodekse yra bausmės skyrimo taisyklės ir konkrečiai 55 straipsnis, kur tei-

sėjai nurodo, ne imperatyviai, bet tokią rekomendacinę ir gana primygtinai rekomendacinę 

normą, kad asmeniui, kuris pirmą kartą nusikalto ir padarė nesunkų ir apysunkį nusikaltimą, 

jam paprastai netaikomas laisvės atėmimas. Čia aišku diskusijos ir technikos reikalas, ar tokią 

reiktų Baudžiamojo proceso kodekso nuostatą priimti, ar galbūt užtektų generalinio prokuroro 

rekomendacijos, ar Aukščiausiojo teismo išaiškinimo, tačiau mano manymu, tokia nuostata iš 

tiesų galėtų labai teigiamai paveikti situaciją Lietuvoje. Dėkui.  

J. SABATAUSKAS. Ačiū. Prašom.  

K. BETINGIS. K. Betingis, prokuratūra. Norėčiau paklausti pranešėjo, Žmogaus teisių 

stebėjimo instituto, jų pateiktoje ataskaitoje tokie skaičiai yra. 2007–2011 m. skirta viduti-
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niškai 1815 suėmimų per metus. 2012 m. statistika pateikiama irgi maždaug apie 1800 su-

ėmimų. Tuo tarpu paimsime paskutinių 2012 m. statistiką, užregistruota nusikalstamų veikų 

82,5 tūkst. veikų. Tai yra daug ar mažai suėmimų nuo šitiek veikų? Ar jūs analizavote, ar jūs 

galite tuos skaičius vertinti, ar jūs vertinote bent šitoje situacijoje? Ir dar norėčiau, neradau 

atskleisto niekur, kad neklaidinti ir visuomenės šiuo atveju. 1815 suėmimų, kokios tai yra 

veikos, dėl kokių veikų buvo skirti šitie suėmimai. Yra sunkios, labai sunkios veikos, yra 

kitos veikos. Kad mums būtų aišku dėl ko suėmimai, galbūt tie skaičiai būtų tikslesni, jeigu 

žinotume, dėl ko buvo skirta? Gal galėtų man atsakyti rengėjai? Dėkui.  

… Dėkui už klausimą. Labai geras klausimas, kuris puikiai pailiustruoja ydingą 

prokuratūros požiūrį į pačią suėmimo paskirtį. Nereikia lyginti suėmimo su nustatytu, pradėtu 

tirti nusikalstamų veikų skaičiumi, ne tai yra svarbu. Mes kalbame apie tai, kad suėmimas 

skiriamas ne visada, kai jo reikia. Mums nereikia lygintis absoliučiais skaičiais, mums reikia 

lygintis su panašiom analogijom, kokios yra skiriamos. Taigi šiuo atveju kitom griežtai laisvę 

apribojančiom priemonėm, užstatu ir namų areštu. Ir kai mes lyginame santykį su tuo kuo 

reikia lyginti, tai matome rezultatus. Kita vertus, kaip jau minėjau, yra tam tikra sąlyga 

Baudžiamojo proceso kodekse, tai kad suėmimas gali būti skiriamas tik tuo atveju, kai yra 

numatyta bent jau vienerių metų laisvės atėmimo bausmė. Tai už smulkius nusikaltimus ne-

galima skirti. Lyginti su absoliučiais skaičiais nusikalstamų veikų kažkokios prasmės nėra. Iš 

to ką jūs kalbate, susidaro toks įvaizdis, kad suėmimas tai lyg ir turėtų būti kažkokia priemonė 

parodyti, iš anksto nubausti asmenį, kurias įtariamas. Galbūt labai pagrįstai laisvės atėmimo 

reikalaujančio nusikaltimo. Noriu priminti, kad žiūrint į BPK, tai nėra tokia paskirtis, tai yra 

tam tikra prasme administracinė priemonė, užtikrinti, kad asmuo dalyvautų tinkamai bau-

džiamajame procese. Jokios kitos paskirties nėra, ir dėl to kalbėti apie lyginimą su kažkokiom 

absoliučiom veikom ar apie tai, kad griežta bausmė gręsia, kad sunkus nusikaltimas padarytas, 

dėl to kiškime į tardymo izoliatorių. Atsiprašau, apie tai negalima kalbėti. Tai galima tuomet 

kalbėti iš prokuratūros dvelkiančia kaltės prezumpciją, prezumpcijos nuostatą, ir tai yra labai 

blogai, todėl reikėtų šioje vietoje keisti požiūrį. Dėkui.  

K. BETINGIS. Aš neišgirdau atsakymo į klausimą. Taigi, iš ko susideda suėmimai, 

jūs galite pasakyti?  

… Atsiprašau, iš ko susideda suėmimai?  

K. BETINGIS. Dėl kokių veikų buvo skirti suėmimai, jūs galite pasakyti?  

… Deja, šitoje vietoje statistikos neanalizavome, netgi nesu tikra, ar tai yra. Bet vėlgi, 

kaip aš sakiau, suėmimas nėra bausmė už nusikalstamą veiką, tai yra priemonė užtikrinti, kad 

asmuo dalyvaus baudžiamajame procese ir kad tinkamai vyks baudžiamasis procesas. Taip, 

kad šitoje vietoje nelyginome, nes tam nebuvo prasmės. Dėkui.  
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J. SABATAUSKAS. Prašom.  

… Tuo pačiu noriu pasiklausti. (Balsai salėje) Aš vis dėlto turėčiau pasiūlymą, plėtotą 

klausimą teismų praktikoje, nes vis dėlto Baudžiamojo proceso kodekse yra įtvirtinta nuo-

stata, kad teismo nutartyje, kurioje skiriamas suėmimas, tiek pat ir prokuroro pareiškime skirti 

suėmimą, turi būti nurodytos sąlygos suėmimo skyrimo, pagrindai ir motyvai. Bet vis dėlto, 

gal būtų siūlymas ir teismų praktikoje plėtoti ir galbūt net įstatyminiu lygiu įtvirtinti tokią 

nuostatą, kad turi būti aiškiai nurodyta išsamūs teismo nutartyje motyvai, kad šitų paskirčių, 

procesinių kardomųjų priemonių skyrimo, negali paskirti švelnesnėmis kardomosiomis 

priemonėmis, turi būti kiekvienu atveju išanalizuota kiekviena švelnesnė kardomoji priemonė, 

ir padaryta išvada, kad tų tikslų negalima bus pasiekti švelnesnėmis kardomosiomis prie-

monėmis. Tuo tarpu neretai tenka susidurti su teismų praktika, kur apsiribojama, papras-

čiausiai nutartyje apsiribojama nuostata, kad šitų tikslų, taikant švelnesnes kardomąsias 

priemones, negalima bus pasiekti. Tai dabar iš esmės susidaro praktikoje kaip pavyzdys, 

iliustruokime, prokuroras byloje, stambaus finansinio nusikaltimo, ekonominių nusikaltimų, 

byloje, atliekamame ikiteisminiame tyrime teikia pareiškimą ir prašo skirti 2 mėnesių su-

ėmimo terminą. Tada kyla klausimas, prokurore, ar jūs tikitės, kad tas ikiteisminis tyrimas bus 

atliktas per pusę metų, ar per metus laiko, ar jis bus atliktas per tuos du mėnesius, ką jūs 

prašote. Nes pagal įstatymą maksimaliai galima prašyti trijų mėnesių ir tuos tris mėnesius 

paskirti. Tai ir teikiu argumentus teismams, kad tas argumentas, jog prokuroras prašo tik 

dviejų mėnesių suėmimo termino, ir kaip pagrindą nurodo, kad asmuo bėgs nuo ikiteisminio 

tyrimo ar slėpsis, yra apsimestinis. Ir ne kartą nė vienoje byloje teko išsakyti tokį argumentą. 

Tačiau atsiduriame į tai, kad teismas visiškai dėl to nepasisako. Ką teismo procese išdėsto 

advokatas, teismas dažnu atveju nutyli. Tai, žinoma, atsakant į tą klausimą, pagrindinį klau-

simą, kas yra, piktnaudžiavimas, lengvabūdiškumas ar normali praktika, vis tiktai linkčiau 

prie nuostatos, kad tai yra lengvabūdiškumas. Kodėl? Todėl kad ikiteisminis tyrimas, na, 

tarkime padedamas ikiteisminio tyrimo pareigūnų asmuo sulaikomas ir per 48 val. turi būti 

pristatytas į teismą. Ką daro tyrėjas? Tyrėjas kreipiasi į prokurorą, prokurore, reikia skirti jam 

suėmimą. Prokuroras, nenorėdamas prarasti savo kėdės, atleiskite, šiurkščiai išreikšti, jis 

taikstosi su tokiais prašymais tyrėjo, ir jis kreipiasi į teismą, ir jis nurodo tik formalius pa-

grindus. Teisėjas vėlgi tą rutina tęsiasi. Vėlgi teisėjas kelia klausimą, ką apie mane pagalvos, 

kas bus, jeigu aš paleisiu, vis dėlto gi tokia byla? Ir šiuo atveju šitas klausimas yra pakeliamas 

itin formaliai ir neįsigilinama į pačią esmę.  

Todėl vis dėlto būtų pasiūlymas, įstatyme jau yra įtvirtinta, galbūt paplėtoti tai teismų 

praktikoje, kad turėtų būti būtinai nurodyta ir išanalizuota teismo nutartyje skirti suėmimą, ir 

išvardyti konkrečiai šioje nutartyje švelnesnes kardomąsias priemones ir padaryti pagrįstus 



 

 

 

24 

motyvus, kad šitų tikslų, kurių siekiama tomis švelnesnėmis kardomosiomis priemonėmis 

nebus galima pasiekti. Tuo tarpu praktikoje susiduriama su tuo, kad jos yra tik formalios 

tos sutartys. 

J. SABATAUSKAS. Ačiū. Aš priverstas kartoti savo prašymą. Prieš pradedant kal-

bėti, gerbiamieji, prisistatykite ir formuluokite savo klausimą trumpiau, nes čia tikrai nebus 

galimybės visiems kalbėti po 10 minučių. Tai vienas dalykas. 

… Berods, prisistačiau… 

J. SABATAUSKAS. … ir kreipinį, kam jūs savo pastebėjimus nukreipiate.  

… Čia labiau buvo gal pasiūlymas, o ne klausimas. 

J. SABATAUSKAS. Dabar yra kita stadija, klausimų stadija. Klausimų, pastebėjimų 

dėl pranešėjų ar dėl… Jeigu klausimų nebėra,.. Jūs norite atsakyti? Prašom. 

… Klaipėdos apygardos teismas, Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Pocius. 

POCIUS. Išklausėme … samprotavimą, atrodo, kad teisėjai ten kažkokie beraščiai 

susirinkę, nieko jie neišmano, nieko nerašo ir nieko nemotyvuoja. Tai mes visi gyvename toje 

pačioje visuomenėje, beje, pritarčiau kolegos advokato nuomonei, kad iš tikrųjų didelė dalis 

tų kardomųjų priemonių yra taikomos galbūt daugiau kaip priemonė įrodymams rinkti. Mes 

tai matome, kur galima misijas, kaip pasakyti, nutraukiam tą procesinį tokį veiksmą. Bet iš 

tikrųjų tai yra taip, prokurorai ir kiti čia tyrėjai puikiai žino, kas yra daroma su suimtais 

asmenimis, ir kokios ten procesinės priemonės taikomos, ir kokios netaikomos. 

Norėdamas gerbiamajam Papirčiui pasakyti į jo tokį retorinį pastebėjimą. Ar galime 

mes kada nors kalbėti apie užstatą bylose dėl nužudymo, tai, aš manau, realu tas po kokių 30 

metų. Kadangi mes esame postkomunistinė valstybė, yra …visuomenė… tai yra Apeliacinio 

teismo skyriaus pirmininkas pasakymo, tendencija matosi po truputį, mažėja tų kardomųjų 

priemonių suėmimo, galbūt ne tiek, kiek mes jų norėtume. Matyt, ateis laikas ir kitokio 

svarstymo. Tačiau noriu pakartoti, atsiminkite, kokioje visuomenėje gyvename. Teisėjas irgi 

nėra kažkoks bejausmis erodas, kai pamato… gal tuo metu tos įrodymai ir svarstytini kokie 

nors, bet akivaizdu, kad toliau kažkas iš jų bus. Galbūt, kaip sakoma, avansu duodamos tos 

kardomosios priemonės. Gal tai teoriškai ir negražu, bet nusikaltimus reikia irgi ištirti. Mes 

kalbame apie suimtuosius, bet mes užmirštame visai kitas žmonių puses, tai yra ir nuken-

tėjusiosios pusės. Dėkui. 

J. SABATAUSKAS. Ačiū. Jeigu klausimų nebėra,.. Yra klausimų? Prašom. 

BUŽINSKAS. Bužinskas advokatas. Prašau pasakyti, Baudžiamojo proceso kodeksas 

yra vientisas dokumentas, todėl pajudinus arba pakeitus vieną normą automatiškai atsiranda 

poreikis peržiūrėti kai kurias kitas. 
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Aš noriu pailiustruoti pavyzdžiu. Sakykim, visiškai nėra aptartas prokuroro pareiš-

kimo turinys. Kuo atsakingas prokuroras pateikdamas teismui prašymą ir prirašydamas ten 

visokių dalykų, kurių nėra ir kurie galbūt nepasitvirtins ikiteisminio tyrimo metu. Štai čia 

sakote, bus galima pateikti advokatui. Ką ten advokatas pamatys. Advokatas pamatys, kad jis 

įtariamas galimai padaręs sunkų nusikaltimą, įtariamas turįs ryšių su nusikalstamo pasaulio 

ten kokio nors arba organizuoto nusikalstamumo, turintis nekilnojamojo turo užsienio val-

stybėje, tai reiškia, kad jis bėgs ir slėpsis, ir visokių kitokių aplinkybių. Vėliau ikiteisminio 

tyrimo metu nepasitvirtina šitie visi dalykai. Na ir ką? O į kokią vietą pastatomas ikiteisminio 

tyrimo teisėjas gavęs štai tokią medžiagą. Ką jam daryti? Rizikuoti ir netikėti?  

Kitas momentas. Žiūrėkite, apie tuos devynis mėnesius ikiteisminio tyrimo metu. Aš 

kalbu apie 127 straipsnio 2 dalį, kad ikiteisminio tyrimo metu terminas negali tęstis ilgiau 

kaip 9 mėnesius. O jeigu iš ikiteisminio tyrimo medžiagos išskiriama kita ikiteisminio tyrimo 

medžiaga, trečia ir ketvirta, ir taip po devynis mėnesius kiekviena… Bebaigiant ikiteisminį 

tyrimą, iš ikiteisminio tyrimo bylos išskiriama kita, – ir vėl devyni mėnesiai, tik ne toje 

byloje, o kitoje! Kiek tų devynių mėnesių galima prigaminti? Ir formaliai bus visi teisūs. 

(Balsai salėje) Taip.  

Toliau. Prašau pasakyti, o į kokią padėtį pastatomas teisėjas, jeigu pagal 122 strai-

psnio, kur yra pagrindai, ir suėmimas gali būti skiriamas bylose, kur Baudžiamasis įstatymas 

numato griežtesnę negu vienerių metų laisvės atėmimo bausmę, jeigu jis buvo suimtas de-

vynis mėnesius? Vienerių metų laisvės atėmimo bausmę keturi penktadaliai Baudžiamojo 

kodekso numatomi. Kokią jam bausmę turėtų skirti teisėjas? Kaip čia būtų? Kaip dalinis 

išteisinimas arba kaip čia vertinimas? Teisėjui yra apsąlygotas tam tikra prasme, kaip ant jo 

stalo guli byla, jis atsivertęs mato, kaip kaltinamasis, prieš patenkant į teismą, devynis 

mėnesius jau kalėjo. O bausmės laikotarpis, kuriam jis buvo suimtas, įskaitomas į būsimos 

bausmės laikotarpį. Ką jis dabar turėtų daryti? Štai ką aš noriu pasakyti, kad suėmimas iš 

esmės tiesiogiai arba netiesiogiai įtakoja ir bausmės skyrimą. Tai gal ir ten reikėtų pasižiūrėti, 

kaip čia yra? 

Ir dar yra vienas momentas, į kurį aš irgi norėčiau atkreipti dėmesį. Kad keičiami 

Baudžiamojo proceso straipsniai procedūriškai reglamentuojantis suėmimo skyrimą ir ap-

skundimo tvarką, viskas čia gerai. Bet kažkodėl tai nekeičiamas visiškai ir nekonkretinamas 

pamatinis straipsnis, tai yra 122 straipsnis, kuris numato suėmimo skyrimo pagrindus ir są-

lygas. Nežinau, į ką čia kreiptis, kas yra šitų pakeitimų sudarytojai, čia tikrai ne priekaištas, 

bet jūs pažiūrėkite, kas palieka. 4 daly yra numatyti konkretūs nusikaltimai, o keičiamajam 

123 straipsnio 2 daly yra pasakyta, kad prokuroro pareiškime turi būti nurodytas vienas iš 

pagrindų. Vėliau 125 keičiamam straipsny, kad tikslas, kurio siekiama, priemonė yra vienas 
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arba keli 122 straipsnio numatyti suėmimo skyrimo pagrindai ir motyvai. Taigi lieka viskas 

tas pats. Pakanka tiktai pareiškime nurodyti, kad asmuo padarė sunkų arba labai sunkų 

nusikaltimą ir formaliai viskas tvarkoj. Ir toliau viskas lieka, kaip buvę. Dėl to aš noriu 

kreiptis į pataisų autorius, kad viskas tvarkoj, bet jeigu jau mes norim pilnutinai spręsti 

kažkaip tai problemą, tai reikia į ją pasižiūrėti ir plačiau keičiant vienas nuostatas, pasižiūrėti, 

kaip jos atsilieps kitoms ir ar kai kurios jau galiojančios ir nekeičiamos Baudžiamojo proceso 

kodekso nuostatos neužkirs kelio šitoms pataisoms veikti. Ką aš jums, kaip gyvą pavyzdį 

pasakiau. Pakanka tiktai vieną iš pagrindų nurodyti, o jisai nekeičiamas, o dabar ir toliau liks, 

kad asmuo padarė galimai tą sunkų nusikaltimą ir arba nusikaltimą, kuris yra išvardytas 178 

straipsnyje ir t. t. (aš čia dėl laiko stokos nevardysiu) ir to pilnai pakaks. Ir toliau viskas, kas 

čia gražiai parašyta, neteks jokios prasmės. Ar tikrai dabar reziumuodamas nemanote, kad 

teikiant šitas pataisas reikėtų dar kartą pasižiūrėti, kaip jos sugyvens ir kaip veiks nekeičiant 

kitų su tuo susijusių Baudžiamojo proceso kodekso normų?  

J. SABATAUSKAS. Ačiū. Iš tikrųjų daug pastebėjimų išsakėt, bet būčiau labai 

dėkingas, jeigu jūs kalbėdamas apie projektus, tuos savo pastebėjimus dar mums komitetui 

pateiktumėte raštu. Tada mes tikrai juos išanalizuosime lygindami, nes nesu tų projektų 

autorius, tačiau mums tenka pareiga juos svarstyti ir, aišku, teikti visam Seimui dėl priėmimo 

ir atitinkamai mes irgi atsižvelgsime į tuos pastebėjimus. Ačiū. Ar kas nors norėtų… Gal 

Gintaras Goda norėtų dėl kai kurių, kur ir dabar yra, nes, pavyzdžiui, buvo kritika, kad nėra 

numatyta pareiškimo turinys prokuroro, bet aš matau įstatyme yra nuoroda į 125 straipsnį, kur 

yra pasakyta, kas turi būti prokuroro pareiškime. Prašau. 

G. GODA. Aš nežinau, čia daug visokių, aišku, minčių ir aplinkybių, ir niuansų pa-

minėta yra, tai šiaip aš visada tokią bendrą sakau dalyką, kad man labai yra atsibodę visas 

problemas spręsti pasakant, kad įstatymas yra blogas. Tai čia kiek gyvenam, tiek ir yra visi vis 

tai koks tas įstatymas. Tai įstatymą visada galima tobulinti. Aišku, yra visose valstybėse ir 

BPK, ir visi įstatymai yra keičiami ir atsiranda tas poreikis nustatom problemą, ne šalina, bet 

dabar šitoj problematikoj mes galime išspręsti vieną procentą iš tų problemų, kurias turime. 

Galime gal patikslinti procedūrą, galime ten apeliacijoj apgalvoti mechanizmus kažkokius, bet 

tai čia dauguma tų problemų yra pradinis suėmimas iš karto. Jau problema yra sulaikyme 

140 straipsnis, kur sulaikinėjam Lietuvoje labai lengvai pagal išimtinę taisyklę, kaip sulai-

komas žmogus neužkluptas nusikaltimo vietoje. Reiškia, mentaliteto klausimas pirmiausia 

yra. Pritariu kaimynui mano kalbėjusiam, kad šita problematika apie mūsų tokį dar teisinį 

lygį, teisinę sąmonę yra šaknys ten turbūt ir šiaip, kai kalbame apie tokias prievartos prie-

mones ir suėmimą ypač, tai reguliavimas reguliavimu. Turime pagrindas, bet kertinis dalykas 

vis tiek yra kiekvienoj situacijoj būtinybė pasverti. Visoj teisinėj literatūroj rasime propor-
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cingumo principą. Bet kuri prievarta turi būti proporcinga. Jeigu kalbame apie suėmimą, 

turime konstitucinę vertybę – žmogaus laisvę. Yra tokia vertybė. Tiek prokurorui… Tai jeigu 

jūs norite suėmimą taikyti, tai jūs pasakykite, kad tiek poreikis ir toks va… Tada yra 

proporcinga ir tam reikalingas pagrindimas. Teismui reikia įrodyti, kad prokuroras yra 118 

Konstitucijos straipsnis, žmogaus laisvė – 20 straipsnis. Tiesiogiai sąsajų nesuvesime gal, kas 

yra svarbiau, ar prokuroras, ar laisvė žmogaus, bet logika tokia: visų normalių valstybių kon-

stitucijos prasideda nuo žmogaus laisvių. Tai mes labai čia apie tuos 30, 50 metų kalbame ir 

reikia mums turbūt, kad suprastume, kad ne tai, kad ten kažkokia nusikaltėlio niekšelio laisvė, 

bet bendrai kalbame, kas yra žmogaus laisvė, žmogaus orumas, kai mes su tuo apsieiname 

savo socialiniame ir teisiniame konkrečiai gyvenime. Čia tas proporcingumo dabar dalykas 

yra esminis, o BPK pataisos gali būti, gali nebūti, bet jeigu prokuroras manys, kad reikia 

suimti. Aš nežinau, ar yra teisybė, bet turbūt teisybė iš daugelio šaltinių girdėjau ir jeigu tai 

teisybė, tai prokurorui siūlyčiau generaliniam šiandien 13 valandą sugrįžus vieną reguliavimą 

savo atšaukti apie planus prokurorams, kiek ikiteisminių tyrimų per metus turi įvykti ir 

surūšiuota yra pagal straipsnius, kiek reikia išaiškinti organizuotų nusikaltėlių per metus, kiek 

yra pinigų plovėjų, prekiautojų žmonėm, sukčių, plėšikų ir panašiai. Tada yra paskui eilutė, 

jeigu nemeluoja šaltiniai girdėjau, kad, pavyzdžiui, yra kažkoks procentas, kiek žmonių ga-

lima atleisti pagal laidavimą ikiteisminį tyrimą nutraukiant ir sako: kompiuterinė programa 

užsidega raudona eilute, jeigu prokuroras konkretus savo tyrimuose šito jau… arba viršija, 

arba nepriėjo, ne pagal standartą veikia.  

… Jūs jau gal čia … (Balsai salėje)  

G. GODA. Aš nežinau… Aš nepatikėjau. Iš pradžių prasidėjo tokie skambučiai 

konsultacijos, ar galimas toks veikos kvalifikavimas pagal tokį… Tai sakau kam tau reikia 

tokio, jeigu elementarus sukčiavimas ir kvalifikuoja? Organizuota grupė čia galėtų būti? 

Nelabai lyg tai. Dar jeigu pinigų plovimą kartu prirašytume, tai kokie… Sako, kad mums čia 

toks užsakymas yra, kad mūsų prokuratūroje rodikliai negeri. Tai nežinau… Jūs paneikite. Aš 

čia gal apšmeižiau ar kažkaip neteisingai supratęs, bet kaip pasakau, aš pats iš pradžių gal-

vojau juokauja žmonės, bet kai kartojasi … gal ten kažkokia reforma priešininkai, čia taip 

man vis pasitaiko ar kažkas, bet… Jeigu tai teisybė, tai negeras, man atrodo, dalykas. Tai čia į 

tą mentalitetą aš noriu suvesti, kad reiškia prokuroras turi… ir jeigu žmonės padirbs 5–7 

metus prokuratūroje pagal tuos rodiklius, tai juos reikės varyti lauk iš teisinio darbo… 

… Ačiū labai. Klausimas tikrai labai aiškus.  

G. GODA. Aš noriu tiktai pabaigti. Iš tikrųjų sąmonės dalykai. Jeigu prokuroras eina į 

teismą ir jis prisirašo tų straipsnių baisių, kurių iš tikrųjų nėra, tai tada teisėjui pasakyti, kad 

čia nerimtas dabar tyrimas ir čia nereikia suėmimo, tai nelabai išeitų gal jam irgi to… O kad 
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teisėjai yra silpni tam tikrose situacijose, čia yra faktas. Čia yra teisingai tas pastebėjimas… 

Ikiteisminio tyrimo teisėjas yra pažįstamų jaunų padėjėjų, gabių civilistų, ateina į teisėjus 

ikiteisminis tyrimas. Jam pirma diena, antra, savaitė… Jam neįdomi baudžiamoji teisė, jis 

nedirbs ir grįžta paskui civilistas, bet jis sprendžia tuos klausimus. Tai sako prokurorai: ką tu 

čia kvailioji, čia man neduodi … reikiamos. Yra kita kategorija dabar teisėjų. Sako: čia mane 

prokurorai kai buvo apskundę, kiek turėjau problemų visokius paaiškinimus rašydamas, tai 

dabar duodu viską, ko prašo, viską sankcionuoju ir ramiau gyvensiu. Pensijos reikia sulaukti 

ir… Čia irgi… Nežinau. Aš tikiu, kad čia labai vienetai tokių, bet yra ir šita problematika, bet 

taip prokurorai jūs neikit ir nebus teisėjams tų situacijų. Aš čia truputį kitą temą ir atsiprašau, 

prokurore, jeigu gal per karštai, bet jeigu teisybę, tai negerai čia… Gal padiskutuoti reikėtų 

susitikus ir susirinkus kažkur, bet tas įspūdis yra ne toks, koks turėtų būti. 

… Sutinku, kad reikia susitikti ir diskutuoti ir ne keistis nuomonėm ne pagal 

šiandienos temą, bet atsakysiu vis tik dėl to strateginio plano. Iš tiesų toks yra. Aš gal pra-

dėsiu nuo to, kad vienos apylinkės teismo pirmininkas man rašė laišką. Sako: atitinkamam 

rajone prokurorai neužbaiginėja ikiteisminio tyrimo, nors yra visos sąlygos nutraukti iki-

teisminį tyrimą nereabilitaciniais pagrindais, pavyzdžiui, susitaikius nukentėjusiam ir kalti-

ninkui ir atiduoda tokią bylą teismui. Neatidavinėja bylų baudžiamojo įsakymo priėmimui, 

nes buvo iš tikrųjų tokia efektyvumo vertinimo metodika pagal kurią kaltinamuoju aktu, gal 

prokuroras ir skaičiavo, kad taip yra, dirbti efektyviau. Tai visi tie dalykai yra pakeisti ir yra 

aiškiai pasakyta dabar prokuroro, jeigu yra pagrindas nutraukti ikiteisminį tyrimą ne… 

pagrindais, tai jisai tuo pagrindu tą ikiteisminį tyrimą ir turi baigti, nes jeigu perduoda bylą 

teismui, tai neišvengiamai teisme bus priimtas toks sprendimas. Naudojant proceso dalyvių 

laiką, sudarant papildomą darbo krūvį teisėjams, tam pačiam prokurorui, advokatams ir taip 

toliau. Jeigu nėra pagrindo taikyti … pagrindais nutraukimo pagrindus tada sprendžiama dėl 

baudžiamojo įsakymo, kaip sekančios, ekonomiškesnės formos užbaigimo baudžiamajai by-

lai. Jeigu nėra pagrindo taikyti baudžiamąjį įsakymą, tada sprendžiama ar nėra pagrindo baigti 

procesą pagreitintu procesu ir galiausiai, kaip kraštutinė, ketvirtoji priemonė, tai kaltinamojo 

akto surašymas. Kai mes šiais metais pirmą kartą nustatėme tokią logiką ir taip numatėme 

procentais siekiamybę, tai koks rezultatas? Dvigubai išaugo baudžiamųjų įsakymų baigiamų 

bylų skaičius. Ką tai reiškia? Tai mažiau laisvės atėmimo bausmių, mažiau darbo teisėjams, 

prokurorams, proceso dalyviams. Einama ekonomišku procesu. Nereabilituojančiais pagrin-

dais nutraukta dvigubai daugiau, anksčiau tokios bylos, kaip sakiau, siunčiamos į teismą. 

Jeigu jūs manote, kad tokiai institucijai, kaip prokuratūrai nereikia suteikti krypties, o tiesiog 

jausti patiems sau, kad mes esame proceso šeimininkai ir kada norime priimsime sprendimą, 

niekas mūsų nepaskubins, galų gale tuo pačiu keliu dabar yra siūlomos proceso pataisos. 
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Pertrauka daroma ne ilgesniam laikui, kaip mėnesiui baudžiamojo proceso metu ir panašiai. 

Taip, kad panašu, gal atsiremiame į mentaliteto klausimus, bet to tokio šiokio tokio regla-

mentavimo ir tokio rėmo krypties suteikimo, deja, reikia. Grįžtant prie šiandienos temos, tai 

diskusija sukosi dviem kryptimis. Ar mes turime tinkamą Baudžiamojo proceso kodeksą ir 

kitas klausimas ar mes tinkamai jį taikome, kad jūs ir aš susidaryčiau nuomone, kuria 

kryptimi mums reikia orientuotis, tai gal pateiksiu šias aplinkybes. 2003 m. keitėsi Bau-

džiamojo proceso kodeksas. Iš tikrųjų iš esmės geras kodeksas, skiriantis daug dėmesio 

proceso dalyvių teisių ir pagrindinių laisvių apsaugai, po gerų metų, 2004 metų gruodžio mėn. 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senatas apibendrina suėmimo taikymo apžvalgą ir gruodžio 

30 d. priima nutarimą dėl teismų praktikos, skiriant suėmimą ir namų areštą, arba pratęsiant 

suėmimo terminą. Tai pirmoji nutarimo pastraipa. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senatas, 

apsvarstęs 2004 m. pirmojo pusmečio teismų praktiką, taikant Baudžiamojo proceso kodekso 

normas, nustatančias kardomųjų priemonių, suėmimo ir namų arešto skyrimą, ir suėmimo 

termino pratęsimą, konstatuoja, kad teismai iš esmės šias normas taiko tinkamai, tačiau 

padaroma ir klaidų. Be abejo, nutarime yra tam tikri receptai, kaip tų klaidų išvengti ir 

minėtas nutarimas sprendžiant suėmimo klausimus yra labai naudingas tiek teisėjams, tiek 

prokurorams. Šiek tiek dėl statistikos. Kaip jinai skaičiuojama. Irgi noriu atkreipti dėmesį, kad 

čia, kaip yra pateikiamuose raštuose, kad 40 % kai kuriais duomenimis skiriama suėmimai, 

lyginant su visomis kardomosiomis priemonėmis, tai tikrai tai nėra taip. Manau, kad tai 

balansuoja tarp 10–20 % ir čia priklausomai kuriuo registru remiamės. Deja, mes susiduriame 

ir su statistinėmis problemomis. Yra nusikalstamų veikų registras ir įtariamųjų, nuteistųjų, 

kaltinamųjų asmenų registras, tai sakau, čia niuansai yra, kad tarp 10–20 % skiriamų kar-

domųjų priemonių yra suėmimai. Į ką norėčiau atkreipti dėmesį. Kaip tie skaičiai gaunami. 

Jeigu asmuo paieškomas, paskirtas suėmimas. Jį sulaikius vėl skiriamas suėmimas. Ataskaita 

fiksuoja, kaip du suėmimus. Asmeniui kelios bylos, kiekvienoje jų priimtas apkaltinamasis 

nuosprendis ir paskiriamas suėmimas iki įsiteisėjimo. Ataskaita fiksuoja atskiria suėmimus. 

Asmeniui kelios bylos visuose juose paskirtos kardomosios priemonės. Ataskaita fiksuoja 

atskirai. Paskirtas suėmimas pakeičiamas į švelnesnę priemonę, po to vėl skiriamas suėmimas. 

Ataskaita tai supranta kaip atskirus suėmimus. Taip pat fiksuojami suėmimai pagal kitų šalių 

išduotus Europos arešto orderius ir taip pat suėmimai, kurie realiai nėra vykdomi prieš 

skelbiant paiešką yra priimamas sprendimas šį asmenį suradus suimti ir per 48 val. pristatyti 

teisėjui. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad 96 % prokurorų pareiškimų dėl kreipimųsi 

asmenį suimti yra teismų tenkinama. Ankščiau minėta, kad iki 10 % skundų dėl suėmimo ar 

jo pratęsimo yra aukštesniuose teismuose tenkinama. Suprantama, kad siekiamybė, kad šis 

procesas ir procentas mažėtų, bet jeigu palygintume su nuosprendžio pakeitimo ar net panai-
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kinimo procentu, tai jis siekia apie 20–25 %. Ar mes šiandien kalbame ta tema? Ar tas iki 

10 % (čia svyruoja nuo 5 % iki 10 %) yra iš tikrųjų toks ribinis taškas? Taip pat, jeigu mes 

šiandien keliame klausimą ar suėmimų nėra per daug, ar jisai skiriamas pagrįstai, tai kaip jau 

užsiminta yra Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko, tai manau, kad jeigu mes pa-

klaustume, ar Lietuvoje realiai atliekančių laisvės atėmimo bausmes, tai tikrai mes tikriausiai 

to klausimo nė vienas čia ir nekeltume, kad tokių mes turime per daug ir mes esame lyderiai 

Europos Sąjungoje pagal realiai laisvės atėmimo bausmes atliekančių asmenų skaičių. Čia 

akivaizdi mūsų valstybės rykštė ir tikrai ta tema verta atskiro apskrito stalo, ką darome toliau.  

Dėl suėmimų, ar jų per daug, tai vėlgi minėjo, Teisės ir teisėtvarkos komiteto pir-

mininko pavaduotojas, kad esame ketvirti pagal mažumą, pagal šį rodiklį. Tai klausimas, ar ta 

griežta baudžiamoji politika mūsų valstybėje nepersiduoda ir neužkrečia ikiteisminio tyrimo 

stadijos, kada mes vis tiktai labai dažnai taikome realias laisvės atėmimo bausmes ir ar ne-

reikėtų ten, kur kurių atsakymų paieškoti.  

Reziumuojant aš vis dėlto linkęs koncentruotis ir didesnį dėmesį skirti Baudžiamojo 

proceso kodekso tobulinimui. Apeliuoja į mentalitetą. Gal tie 30 metų pakeis žmones, pakeis 

jų suvokimą, bet kol kas, jeigu mes to neturime, tai kol kas niekas ir nepasiūlė kokį receptą, 

kad tą mentalitetą pakeisti, kad tą procesą paspartinti. Manau, kad lieka alternatyva –

Baudžiamojo proceso kodekso pataisos. Jos yra parengtos ir pateiktos, ir prokurorai Bau-

džiamojo proceso kodekso tobulinimo komitete dalyvauja prie Teisingumo ministerijos, ir 

tame procese dalyvauja ir daugeliui dalykų pritaria, ir tikrai mes čia galime tobulėti ir manau, 

kad ta kryptimi reikia mums ir orientuotis. Labai ačiū.  

J. SABATAUSKAS. Ačiū generaliniam prokurorui.  

… Ar galime paklausti prokuroro?  

J. SABATAUSKAS. Paklausti? Prašom. 

… Gerbiamasis prokurore, prašom pasakyti, iš viso to, ką tamsta dabar išdėstėte, taip 

labai korektiškai, tiksliai, norėjau paklausti, kaip jūs asmeniškai vertinate, nekalbam apie 

konkrečią bylą, bet kalbame apie konkretų pavyzdį dėl suėmimo pagrindų, kai yra atvežamas 

užsienietis, suimamas ir po to laikomas, ir tęsiamas jo suėmimas vien tuo pagrindu, kad jisai 

Lietuvoje neturi gyvenamosios vietos, nesaistomas socialiais ryšiais Lietuvoje ir neturi darbo 

šaltinio. Ir tai tęsiasi jau keli metai, ir sakoma, sąlygos ir pagrindai suėmimui panaikinti nėra 

išnykę. Jūs skaitote, kad tai yra normali praktika ir kad prokuroras už tai neneša jokios 

atsakomybės, tai teisėjo atsakomybė?  

Bus dar vienas klausimas. Būkite malonus, norėčiau girdėti jūsų pozicija. (Kalba ne 

per mikrofoną, negirdėti) Ne, klausimas yra labai elementarus, nes mes kalbėjome apie tai, 

jog kalbame apie mentalitetą, apie jo pasikeitimą po 30 metų, lyg žmonės ne šiandien 
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gyventų, o gyvens po 30 metų. Tai jeigu bylose yra taip daroma, konkrečiose, mano 

klausimas. Ar nemanote, kad reikia sugrąžinti iki 1995 m. egzistavusią personalinę prokuroro 

teisinę atsakomybę ir tyrėjų personalinę teisinę atsakomybę? Tada nereikės kaltinti nei 

teismų, nei advokatų, nereikės planų kurti kada ką paleisti, kiek galima bus suimti.  

… Ačiū. Bet… 

… Klausimas yra papras, tai ar yra normalu, ar ne. 

… Aš manau, kad suprato klausimą. Ačiū. 

… Dėkoju. Iš tikrųjų situacija pateikta yra individuali ir ją vertinti reikia daugiau 

tikriausia duomenų. Mes tikrai nevengiame vertinti prokuroro ir mes tą darom, kada yra 

akivaizdžiai vilkinami ikiteisminiai tyrimai, priimami nepagrįsti sprendimai. Iš tikrųjų 

nuobaudos yra labai griežtos tuo klausimu. Bet apibendrintai dėl jūsų pateiktos situacijos 

negalima pasakyti. 

J. SABATAUSKAS. Tuo labiau, kad čia konkrečios bylos pavyzdys. Taip, nenag-

rinėkime konkrečių bylų, kolegos. R. Andrikis norėjo kalbėti. 

R. ANDRIKIS. Diskusijos, ko gero pakrypstame į kairę ar į dešinę, ir tikrai neskirta 

čia labai gerom kardomom priemonėm kaip rašytiniam pasižadėjimui neišvykti šita diskusija, 

o tik suėmimui, todėl, aš manau, kad čia didelės reikšmės neturi ir tie procentai kirk mes čia 

gražiai ar negražiai atrodome, aš džiaugiuosi. O šitoj salėje apie tuos pat klausimus aš sėdėjau 

ir 1993 m. tai nieko nepasikeitė, mes vis diskutuojame. Tiesa, nuotaikos pasikeitė, nes tada 

nebuvo galima kalbėti ką nors apie suėmimo nepagrįstumą, ne jau iš advokatų kilmės jeigu 

esi, tai iš viso… Tiesa, tie, kurie tuo metu kaltino, dabar patys advokatai. Bet čia tarp kitko. 

Aš kadangi pateikta medžiaga dėl baudžiamojo proceso kodekso pataisų, tai aš tiesiog 

galvojau, kad jeigu ir gali kas nors pasakyti, tai turbūt tik profesorius Goda gerą žodį ir aš su 

abiem rankom už jo nuomonę, ne jokių įstatymų keisti nereikia. Įstatymų yra per akis. Tai 

galėtų ir jie truputį ir atostogas prasiplėsti, ir visa kita. Aš manau, kad klausimas toks, ką 

norėjau paklausti, bet nesu mokslininkas. Aš vis ir galvoju, ar tose procedūrose ikiteisminio 

tyrimo, kurios perduotos ikiteisminio tyrimo teisėjui, ar jose rungimosi principas veikia ar 

neveikia? Kas man galėtų atsakyti? Aš galvočiau, kad veikia, nes Europos žmogaus teisių 

teismo praktika sako, kad ikiteisminis tyrimas inkorporuojamas į teisingą teisminį procesą. 

Todėl, aš manyčiau, kad apima. Jeigu mes šitaip atsakom, kad rungimosi principas veikia tose 

procedūrose, o iš pataisų aš matau, kad jau ir gynėją kviečia net po popieriuką kokį nors 

leidžia susipažinti arba leis, kai kurie be įstatymo leidžia geri teisėjai, kai kuriems įstatymo 

reikia. Bet nuo to niekas nepasikeis. Tai kaip tada tokiame įstatymo projekte atsiranda tokios 

sąvokos, kad skundą nagrinėjant dėl suėmimo prokuroro dalyvavimas būtinas, o advokatas tik 

kviečiamas. Tai čia rungimasis? Tai čia yra principo klausimas. Jeigu jau aš dalyvausiu ir 
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mano dalyvavimas bus privalomas, tai gal jau aš išsireikalausiu tiek, kiek man priklauso, tiek, 

kiek turi prokuroras. Mes viską darome aukštyn kojom. Kolega teisingai pasakė, kol pas mus 

bus rašoma, kad žmogus turi giminių užsienyje, o aš noriu tai sužinoti, kuris iš giminės neturi 

giminių užsienyje, tai tada bėgs. Tai tokio absurdo galima paskaityti, kad čia mokslininkas 

vienas pateikė, girdi, tas slėpsis, turi būti įrodytas ar ką. Aš galiu pateikti pavyzdžių, kad 

suimtas iki šiol žmogus, kuris pats atėjo į kriminalinės policijos biurą, pasakė apie nu-

sikaltimą. Pagal jo pranešimą suėmė dar kelis žmones, išmelžė visiškai ir jis sėdi. Tuo 

pagrindu vieninteliu, kad jis bėgs dėl bausmės griežtumo. Tai pakylėsim dabar skundą iki 

apeliacinio teismo, pažiūrėsim, kaip ta praktika padidės, nepadidės. Dabar visiškai teisus 

profesorius Goda. Niekas kitas čia nekaltas tik teisėjo sąžinė, tiesinė sąmonė, pilietiškumas, 

na, etika ir moralė dabar ne šio pasaulio dimensijos jau, tai tada apie tai nekalbėsiu. Bet nei 

prokuroras čia Dievas, niekas kitas, čia teisėjas mato visą bylą. Turės advokatas didelę papkę 

ar mažą papkę, teisėjas ją turės visada ir nuo jo sprendimo, nuo jo tų savybių priklauso 

suėmimas. Aš suprantu, kad kai kada politinė valia išreiškiama kitais būdais, na, šiokio tokio 

pasitarimo metu. Tai aš šitaip sakau, kad galėtų atsirasti politikas ne tas, kuris liaupsina 

suėmimą kaip pagrindinę kardomąją priemonę ir procedūrą kaukėtą kaip, tiesiog kaip 

pavyzdį, kaip reikia su žmonėmis elgtis. Yra toks Seimo narys. Tai aš sakau, kad galėtų 

surinkti teisėjus ir vėl statistiškai pasakyt: mažinam 30% suėmimus. Be jokio Seimo posėdžio, 

be jokių pataisų viskas būtų gerai.  

… Tegul prokuroras į tą planą įsirašo, kad reikia sumažinti. 

R. ANDRIKIS. Aš manau, kad ne prokuroras skiria dabar, aš apeliuoju į teismus. 

Dabar mes kalbame su generaliniu prokuroru, čia išgirdau iš karto tokį komentarą. Ta pataisa, 

kada bus pertraukos skelbiamos mėnesiui, aš jau komentarus girdžiu, sako, posėdžiausim po 7 

minutes kiekvienoje byloje kas mėnesį. Tokia praktika bus. Dabar, jeigu mums jau labai rūpi 

tie statistiniai terminai, laikrodžiai, tai mes turime labai gerų pavyzdžių. Kažkaip tai pasikeitė 

advokatas štai Europos arešto byloje. Pertrauka kiek? Pusę metų. Pabandykite Lietuvoje 

advokatui pasikeitus padaryti pertrauką pusei metų. Advokato neliks, teisėjo turbūt irgi ne. 

Tai mes kažkaip tai tokie esame angažuoti kažkokiuose tariamuose terminuose, procedūrose, 

kad mes negalime vėlgi atsisukti į žmogų. Sako, žinote, atvirai pasakysiu, net gūdžiais so-

vietiniais laikais, kur jau stabilumas buvo didelis, tai vis tiek Aukščiausiasis teismas daugiau 

nuosprendžių panaikindavo ir žmogaus labui daugiau nuveikdavo negu tie statistiniai ro-

dikliai. Aš tikrai gerbiu pirmininką, manau, kad puikus pirmininkas, bet kai aš išgirstu, kad tik 

3–4% suėmimo nutarčių pakeičiama, tai aš neturiu žodžių. Tiesiog, jeigu mes svarstome 

šiandien problemą ir sakome, kad suėmimų per daug, tai kas kitas jeigu ne apeliacinis teismas 
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gali diktuoti sąlygas? Teisminė praktika formuokite kitą. Ko gero, viskas, nes aš iš tos 

diskusijos nieko nesitikiu. Ačiū.  

J. SABATAUSKAS. Ačiū. Bet jūs pasakėte jau vieną didelę pažangą, apie kurią jūs, 

apie diskusiją 1193 m. kai jūs buvote Prezidento patarėjas. 

R. ANDRIKIS. 18 metų praėjo… 

J. SABATAUSKAS. Tai tuo metu sakėte, net nedrįsdavo apie tai kalbėti apie ką kalba 

šiandien. Taigi diskusija visada, manau, kad yra naudinga vien tai, kad galima pasikeisti 

nuomonėmis.  

Iš kitos pusės, ačiū už gerą žodį, kad įstatymus aš irgi pritariu jums. Įstatymą galima 

keisti iki begalybės, tačiau jei kas galvoja, kad įstatymo pakeitimas yra panacėja ir įstatymo 

pakeitimas iškart pakeis situaciją, tai turiu nuvilti – tikrai to nebus. Viskas priklauso nuo to, 

kaip taikomas įstatymas ir labai dažnai ir mes parlamentinės kontrolės rėmuose, nagrinėdami 

vieną ar kitą klausimą matome, kad, deja, praktika pasuka tuo keliu, apie kurį įstatymo 

leidėjas net nebuvo galvojęs priimdamas tą įstatymą. Tai šiuo atveju kalbant apie dar kitą – 

apie poįstatyminius teisės aktus, ar tai būtų… jau nekalbu vien vykdomosios valdžios ir turiu 

omeny ir kitas grandis ir šakas, tai šiuo atveju turėtų būti taip, kad nebūtų plečiamas įstatymas 

arba siaurinamas. Iš tikrųjų jų paskirtis yra kita – tam, kad būtų aiškumas, nustatyta tvarka ir 

procedūros. Taigi norėjote atsakyti, kolega, taip? Pirmininke! 

… Pasiutimas praėjo, nebesakysiu. (Juokas salėje)  

… Vienas pasiūlymas, jeigu galima.  

J. SABATAUSKAS. Tai sakykite. Tam mes čia ir susirinkome, nes iš tikrųjų… O kad 

jūs norėtumėte, jeigu, tarkime, ar aš, ar kitas politikas surinktų teisėjus ir pasakytų mažinkim 

30 % suėmimą, žinot… Mes tikrai planų jokių nestatom, bet vien tai, kad mes surengėme šitą 

diskusiją ir pažiūrėkite į rengėjus. Ne vien advokatūra tuo klausimu susidomėjo, bet susi-

domėjo ir Apeliacinis teismas ir taip pat Teisės ir teisėtvarkos komitetas. Todėl mes matome, 

kad čia iš tikrųjų problema, ypač tuos paminėtus atvejus, kai taikomas suėmimas, kai galbūt 

net nenumatyta laisvės atėmimo bausmė už tą veiką, kurią įtariamas asmuo sulaikytas ir po to 

suimtas arba maksimali bausmė yra iš tikrųjų labai nedidelė, o suėmimo terminas, kaip jūs ir 

vienas iš klausimų pasakėte, kad 9 mėnesius, o maksimali bausmė yra vieneri metai, tai iš 

tikrųjų klausimas toks tada, kaip tada po to elgtis teisėjui, ne tam, kuris sankcionavo suėmimą, 

o tam, kuris nagrinės baudžiamąją bylą ir kokį nuosprendį priimti. Ar jis tuo pačiu 

nestumiamas priimti apkaltinamąjį nuosprendį nustatant maksimalią bausmę, arba atvirkščiai 

– o jeigu jis nustatys mažesnę bausmę, ką tai galėtų reikšti? Ar tai jau tarsi ir revizija tos 

kardomosios priemonės, kuri bus sankcionuota tokiam dideliam laikotarpiui, apie kurį buvo… 
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kaip pavyzdys buvo paminėta. Taigi šiaip jau pas mus atėjęs laikas jau kaip ir reziumuoti 

apibendrinti.  

… Vieną pasiūlymą turėčiau.  

J. SABATAUSKAS. Pasiūlymus dar turite…  

… …spręsti problemą, jeigu kardomasis kalinimas į bausmės laiką būtų įskai-

čiuojamas ne viena diena už vieną, bet, pavyzdžiui, viena prie trijų, nors profesorius sako 

viena prie septynių reikėtų. Pagalvokite, pirmininke, ar nevertėtų tokią pataisą įnešti į įsta-

tymo… Vienas prie trijų. Manau, kad gal šiek tiek atkristų ta problema, kada pradėtų galvoti, 

kuo gi gali baigtis. Arba kitas niuansas, kada yra bausmės nuo baudos iki 8 metų diapazonas, 

o nusikaltimas tai sunkus, iš karto reikės skirti suėmimą, o juk teismas skiria baudą. Žmogus 

kontrabanda, pavyzdžiui, akcizinių prekių gabenimas. Tokius niuansus irgi reikėtų vertinti 

būtent ta prasme, jeigu jau skiria suėmimą už … sąlygos ten žymiai žiauresnės negu patys… 

todėl vieną prie trijų dienų būtų labai geras receptas taisant šitą padėtį, kuri sunkiai taisosi. 

Visi kalba apie tai, tačiau teisėjai kažkodėl tai nelabai drįsta tą daryti. Kaip ir naujo įstatymo 

priėmimas … įstatymas priimtas, yra norma, tačiau sąmoningai netaikomas kažkodėl tai.  

J. SABATAUSKAS. Ką jūs turit omeny netaikomas?  

… Probacija… lygtinis paleidimas iš pataisos namų. Pabandykite pasidomėti, kodėl 

taip yra. Juk tai piktybiškai netaikomas. Aš drąsiai galiu sakyti, nes aš susidūręs su tuo. 

J. SABATAUSKAS. Ačiū. Iš tikrųjų generalinis prokuroras buvo užsiminęs apie tai, 

kad Teisingumo ministerija sudarė tokius pavadinkim darbo grupes, komitetus tiek dėl 

Baudžiamojo kodekso, tiek dėl Baudžiamojo proceso kodekso, taip pat Civilinio proceso ir 

Civilinio kodekso, kuriame tiesiog kaip monitoringo grupės peržiūrės ir pasigirstančius 

siūlymus ir atitinkamai… nes vis tiktai, mano įsitikinimu, ne kiekvienas Seimo narys turėtų 

priešakiais išgirdęs vieną ar kitą dalyką kiekvieną dieną teikti po įstatymo pataisėlę, ypač 

kodeksų, o tai turėtų būti daroma sistemiškai ir būtent tai, ką buvo paminėta prieš tai, kad 

keičiant kodeksą vieną ar kitą straipsnį turi būti žiūrima iš tikrųjų sistemiškai, kaip atsilieps 

kitiems. Mes į tą atkreipėme dėmesį, kai buvo siūlomi pakeitimai dėl Baudžiamojo kodekso, 

ypač sankcijų. Tai yra numatytų sankcijų griežtinimo prasme, nes pasiūlius vienam straipsniui 

vietoje, tarkim, dviejų metų pasiūlius ketverius metus maksimalią bausmę iš karto išsikreipia 

lyginant su kitais, todėl ir tiek aš kolegoms Seimo nariams sakydavau, kad iš tikrųjų tai 

reikėtų labai atsargiai… Ir jie piktindavosi, kaip tu gali lyginti su tuo kitu straipsniu? Aš 

privalau lyginti. Bent jau mūsų komiteto tikrai tokia pareiga lyginti ir žiūrėti, kad… nes 

priešingu atveju mes galime padaryti iš to… Ar reikia daryti iš įstatymo arba kodeksų pa-

geidavimų koncertą? Aš manau, kad nereikia. Taip, turėjo dar advokatas Tilindis pasiūlymą…  
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TILINDIS. Advokatas Tilindis. Gavau gerą pastabą iš kolegos ir vėlgi turėdamas 

galvoje, kas buvo šiandien pasakyta, aš galvočiau, kad yra atėjęs tinkamas laikas pasvarstyti 

dar vieną galimą pasiūlymą, tai yra, kaip įgyvendinti tą proporcingumo principą, dėl kurio 

vienokio ar kitokio taikymo ar netaikymo šiandien ir vyksta diskusija. O vienas iš formaliųjų 

dalykų, kuris tam galėtų pasitarnauti yra ganėtinai paprastas ir tam tikrai nereikėtų jokio 

atskiro įstatymo. Aš kalbu apie Baudžiamojo proceso kodekso 7 straipsnį. Jame yra vienas 1 

dalyje žodelis, kuris, manau, ir sudaro tam tikras dviprasmybes, kurios sudaro sąlygas įvykti 

tam, dėl ko mes diskutuojame ar visais atvejais suėmimas yra taikomas proporcingai, pagrįstai 

ir teisėtai. O ten tereikėtų išbraukti vieną žodelį „teisme“ ir palikti taip, kad bylos nagri-

nėjamos laikantis jungimosi principo. Galbūt pakeisti, kad bylos nagrinėjamos ir tiriamos 

laikantis jungimosi principo. Kaip buvęs prokuroras, aš galiu drąsiai pasakyti, kad aktyvi 

gynyba dar nė karto nesukliudė ištirti bylos. Priešingai – aktyvi gynyba visais atvejais pa-

sitarnavo tam, kad būtų atmestos nepagrįstos versijos ir priešingai, kad būtų byla lengviau 

nagrinėjama teisme. Todėl, manyčiau, kad tikrai nėra reikalo bijoti to, kad gynyba gali turėti 

tokias pat teises ikiteisminio tyrimo metu, kaip ir prokuroras. Mano patirtis dirbant Europos 

Sąjungos institucijoje – eurojuste sako, kad tose valstybėse, kur šios abidvi šalys rungiasi nuo 

pat baudžiamosios bylos pradžios, tikrai ten demokratijos nėra mažiau. Teisingumo tikrai nėra 

mažiau. Todėl manyti, kad Lietuvoje bus kitaip, aš manau, kad būtų neteisinga. 

Yra dar vienas organizacinis dalykas, kuris galbūt yra aktualus Vilniuje, tačiau jis taip 

pat neretai lemia, kaip bus paskirta viena ar kita procesinė priemonė prievartos ir ypač 

suėmimas. Aš nemanau, kad yra gera praktika, kai jaunas teisėjas, tik pradėjęs eiti šias 

pareigas, jau po mėnesio sprendžia kardomųjų priemonių, procesinių prievartos priemonių 

klausimus sudėtingose rezonansinėse bylose, kur į jį kreipiasi 15 metų darbo patirtį turintis 

prokuroras, ateina ne mažesnę darbo patirtį turintis gynėjas ir šis jaunas žmogus (jokiu būdu 

neabejoju juo ir negalėčiau abejoti profesine kvalifikacija, teoriniu pasirengimu), bet jis turi 

pasverti, kuris gi argumentas yra vertesnis dėmesio. Tačiau ką kartais mes matome? Aš galiu 

pacituoti ir tokių dalykėlių, kai sakoma, taip, prokuroro motyvacija yra ydinga, tačiau jo 

sprendimas teisingas, skundas atmestinas. Suprantate, tokioje situacijoje nei įtariamasis 

supras, kad jo atžvilgiu valstybė vykdo teisingą procesą, nei gynėjas jausis nuveikęs kažką 

reikšmingo, ir nemanau, kad ir prokuroras bus ramus dėl to, kad atsitiko taip, na, bet šį kartą 

praėjo. Todėl, gerbiamieji, aš manyčiau, kad kalbant apie proporcingumo principą iš tikrųjų 

vertėtų pasvarstyti apie Baudžiamojo proceso kodekso 7 straipsnyje įtvirtintą … principą. 

Tada suderinus kartu su 11 straipsnyje įtvirtintu proporcingumo principu, manyčiau, kad 

gautume tą impulsą baudžiamajam procesui, kuris ikiteisminį tyrimą ir atitinkamai kardomųjų 

priemonių taikymą padarytų skaidresnį, aiškesnį ir teisingesnį. Ačiū už dėmesį. 
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J. SABATAUSKAS. Labai ačiū už konkretų siūlymą. (Kalba iš salės ne per mikro-

foną, negirdėti) Per mikrofoną, gerbiamoji! Jeigu jūs norite kalbėti apie konkrečią bylą, tai aš 

turėsiu nuvilti jus.  

E. DOMAJEVA. Aš labai trumpai, noriu pratęsti šitą diskusiją. Čia yra parašyta, aš 

turiu konkrečią nutartį dėl kardomosios priemonės suėmimo skyrimo. Yra parašyta: „Pro-

kuroras prašo paskirti įtariamajam tokią ir tokią kardomąją priemonę…“ ir labai daug čia yra 

argumentų. Kas liečia gynėją yra tik viena vienintelė frazė: „Įtariamasis ir jo gynėja prašė 

prokuroro pareiškimo netenkinti bei suėmimo neskirti“. Visi mano argumentai, aš prašiau ten 

namų arešto, kodėl, visi… nieko neparašyta. Bet kokią nutartį jeigu pakels teismas, čia yra tik 

viena frazė, tik vienas sakinys ir gynėjo toks ir yra…  

J. SABATAUSKAS. Prašau prisistatykime.  

E. DOMAJEVA. Advokatė Emma Domajeva.  

J. SABATAUSKAS. Ačiū gerbiamai advokatei, iš tikrųjų čia toks pastebėjimas ir 

teisėjams. Rašant nutartis vis dėlto turėtų atsispindėti argumentai, kuriuos teikia abi pusės.  

Norėjo, nebenorite jau. Ar pasakė kiti tai, ką norėjote pasakyti? Niekas nieko naujo 

nenorėtų pasakyti. Ar prelegentai, pranešėjai norėtų apibendrinti, nes turėtų būti toks. Prašau. 

… Dėkui už galimybę dar kartą pasisakyti. Visų pirma noriu pasakyti, kad labai 

džiugu, jog iš esmės visi kalbėjusieji sutinka, kad yra problema ir sutinka, kad ta esminė 

problema yra ne tiek įstatyme, o praktikoje ir tai yra labai džiugu, nes pas mus labai dažnai 

yra krypstama link to, lyg reikėtų pulti taisyti įstatymus ir kad formalūs pakeitimai viską 

išspręs. Deja, praktikoje taip nėra ir reikia taisyti pačią praktiką ir patį požiūrį. Tai labai 

džiugu, kad dėl to yra sutinkama ir reikia tikėtis, kad ta linkme bus dirbama.  

Antras dalykas, kuo labai norėčiau pasidžiaugti, tai, kad į diskusiją atvyko ne tik 

advokatai ir kitų organizatorių atstovai, bet ir žemesnių instancijų atstovai. Yra daug žmonių 

iš ikiteisminio tyrimo institucijų, žmonių, kurie atvyko čia aiškiai žinodami, kad susilauks 

labai daug kritikos ir bus puolami, bet vis tiek atvyko ir dalyvauja diskusijoje. Šitai mane 

labai džiugina, nes tai rodo, kad nenorima pasislėpti, nenorima ignoruoti problemos, o yra 

polinkis pradėti dialogą ir polinkis tą problemą spręsti. Taip, kad džiugu, kad šita diskusija 

įvyko ir esu labai dėkingas visiems dalyvavusiems. Ačiū. 

J. SABATAUSKAS. Šiaip aš tikėjausi kito apibendrinimo, bet padėkos žodis iš tikrųjų 

priklausytų ir organizatoriams. Dar galbūt norėtų pasakyti, aš matau ir apygardų teismų pir-

mininkus, Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas iš Klaipėdos jau kalbėjo, o norėtų gal 

Vilniaus ar Šiaulių?  

R. ZELIONKA. Vilniaus apygardos teismo pirmininkas. Aš labai daug nieko nenoriu 

pasakyti, atėjau stebėtoju. Iš tikrųjų problemos egzistuoja, tai, ką dabar advokatė, paskutinis 
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epizodas, kalbėjo, kad teismo nutartys dažnai būna tokios, kad išdėstomi tiktai kaltinamojo 

argumentai ir tik prokuroro argumentai nurodomi, kurie imami pagrindu, galima apie tai daug 

kalbėti. Aš sutinku, kad šita praktika egzistuoja, jinai, deja, yra labai skausminga ir iš tikrųjų į 

tai reikia pasižiūrėti labai rimtai, bet reikia matyti ir to priežastys. Kai kalbame apie tai, kad 

ateina jaunas teisėjas ir jam negalima duoti spręsti ikiteisminio tyrimo klausimų, tada man 

kyla klausimas, o kokius jam klausimus apskritai galima duoti spręsti? Kitos bylos, kurias jis 

nagrinėja, nėra kažkokios rimtos, kur yra nagrinėjami teisės klausimai? Čia tas klausimas 

galbūt neturi atsakymo, aišku, tai susiję su žmonių patirtimi, kurie ateina į teismą, kva-

lifikacija, patirtimi ir viskuo kitu, su galimybe pasirinkti žmonių iš patyrusių profesionalų, 

kurie dažniau eina į teismą, kurie jau yra susikūrę savo vardą ir turi praktiką. Čia yra truputį 

kita problema, kad į teismus ateina labai jauni žmonės, vos ne tiesiai iš mokyklos suolo. 

Aišku, yra ir kitų dalykų. Darbas, kuris reikalauja atidumo ir ilgos analizės, kruopštumo 

kartais paverčiamas tam tikra parodija, kai jo yra baisiai daug ir aš neneigiu, kad yra atvejų, 

kai prokuroras atneša pareiškimą ir pareiškimas yra tiesiog kopijuojamas perkeliant nutartį ir 

tokios nutartis mes turime. Tą galima pasižiūrėti pažiūrėjus pareiškimą ir pažiūrėjus nutartį, 

jos turinį. Mes ir matysime dėl ko tada advokato argumentai yra nebeaptariami, nes tokie 

dalykai pasitaiko iš tikrųjų, kai tam, kad advokato argumentus aptarti, pirmiausia reikia turėti 

laiko rašyti juos. Čia daugybė organizacinių dalykų. Aišku, aš sutinku su tuo, ką kalbėjo 

Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas, kad mes turime pa-

matyti pusiausvyrą, aš sutinku, kad ikiteisminis tyrimas kartais būna beviltiškai silpnas ir 

tokioje situacijoje galbūt veikia ir ta balansų sistema, tas požiūris, kad labai baisu viską ir 

griauti, nes rimtai pasižiūrėjus iš tikrųjų daugeliu atveju galima labai rimtai sugriauti tuos 

tyrimus ir tos atsakomybės teisėjai kartais vengia. Aš su tuo visiškai sutinku ir tą matau. 

Galbūt to yra prisibijoma. Aš ne visais atvejais galiu pasakyti, kad galbūt tai yra baimė, galbūt 

kartais yra tiesiog nenoras įsigilinti, bet su tuo iš tikrųjų reikia kažką daryti. Galų gale aš noriu 

pasakyti, kad problemų čia yra labai daug. Ačiū.  

J. SABATAUSKAS. Ačiū. Ar kiti kolegos teisėjai nenorėtų.  

… Aš trumpai norėčiau. Labai pritarčiau kolegos Stilindžio mintims apie rungtynišką 

principą, apie gynybos vaidmenį. Norėčiau vieną žodį pasakyti prie to, kalbu apie sąžiningą 

gynybą. Ačiū. (Balsai salėje)  

J. SABATAUSKAS. Gerbiamasis Litvinskai, šioje salėje aš girdėjau labai daug pa-

šaipių, kandžių pastebėjimų ne advokato atžvilgiu, o priešingai, prokuratūrų ir teisėjų, todėl… 

(Balsai salėje) Galbūt derėjo man iškart atkreipti kalbančių kolegų dėmesį apie tai, kad mes 

čia susirinkome ne pasišaipyti vienas iš kito, o iš tikrųjų padiskutuoti ir bent jau tam, kad kaip 

perfrazuoti tą J. Basanavičiaus citatą, kuri yra Seimo pirmųjų rūmų fojė, kad per tas mūsų 
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diskusijas gal atsikvošėsime ir pradėsime rimčiau žiūrėti į tokias griežtas kardomąsias prie-

mones arba apskritai visą visumą kardomųjų priemonių, atkreipus dėmesį į tą pastabą dėl 

užstato. Taip, užstatas retai taikomas. Bet tada klausimas kitas: pasižiūrėkime mūsų gyventojų 

pajamas. Ar galime taikyti užstatą 20 ar 80 tūkst. žmogui, kurio mėnesinės pajamos nesiekia 

kartais ir minimalaus atlyginimo? Taigi… Norėjote? (Balsai salėje) Baigiamasis žodis ponui 

Aloyzui Kruopiui. 

A. KRUOPIS. Manau, kad pasikartosiu tą mintį, kad įstatymas iš tikrųjų nėra blogas. 

Galbūt ką nors patobulinti ir galima, bet iš esmės problemos sprendimas yra žmogiškajame 

faktoriuje, tai yra teisingame to esamo įstatymo laikymesi ir pavadinčiau laisvoje teisėjų są-

monėje, kad nežiūrėti kas ką pagalvos. Jeigu mato, kad nėra įstatyminių sąlygų, jis turi būti 

drąsus, ryžtingas ir priimti teisingą sprendimą. O kai yra, be abejo, nereikia dirbtinai forsuoti, 

daryti revoliucijų, procentus išvedinėti kiek sumažinti, kiek padidinti. Tiesiog paprasto 

įstatymo laikymąsi ir tos problemos pamažės. Pateikti pavyzdžiai ir pasisakymai, aš manau, 

rodo, kad toje vietoje dar nėra visiškos tvarkos ir augti mes turime kur. Manau, kad tokia 

diskusija ir galbūt ateityje kas nors ta kryptimi bus daroma, kad tai padėtį pagerins.  

J. SABATAUSKAS. Ačiū. Ponas… O jūs dar norėjote, gerbiamoji Liudvika? Bet mes 

jau baigiamuosius žodžius sakome. 

LIUDVIKA. Taip, visuomet advokatai pasako paskutinį žodį, gerbiamasis pirmi-

ninkaujanti. Tai… 

J. SABATAUSKAS. Aš norėjau kitam advokatui suteikti. Prašom.  

LIUDVIKA. Ai, kitam advokatui. Aš tai mielu noru Raimondui galiu užleisti, jeigu jis 

už mane pasakys tą, ką reikia, tai… Ne.  

J. SABATAUSKAS. Sakykite, prašom, sakykite. 

LIUDVIKA. Gerbiamieji kolegos, gerbiamieji teisėjai, gerbiamieji prokurorai ir ypač, 

generalinis prokurore, aš, Advokatų tarybos vardu (kadangi mes labai mielai prie šitos 

diskusijos prisidėjome ir organizavome, ir t. t.) labai noriu pirmiausia padėkoti, kad mes 

sugebėjome susirinkti ir išsisakyti. Nes tas išsisakymas yra labai svarbus. Jis duoda tą ver-

dančio puodo efektą. Nes jeigu tu neišsisakysi, tai gali įvykti ir baisesnis dalykas, o mes to 

nenorime. Todėl tai, kad mes galime išsisakyti ir kai kuriais atvejais dar net vienas kitą 

suprasti, tai yra labai labai daug. Aš manau, čia oponuojant Rimui, ką jis pasakė, kad iš tikro, 

nors praėjo daug laiko, bet negalima sakyti, kad niekas nepasikeitė. Iš tikro tai pasikeitė. Ir 

mes keičiamės. Ir manau, kad ateityje keisimės. Aišku, ne visada į tą pusę, kur reikia, kalbant 

apie moralę ir sąžinę. Tai čia yra kiti dalykai. Bet, mano galva, taip pat išsikristalizavo labai 

neblogi pasiūlymai. Ypač mūsų gerbiamojo kolegos R. Tilindžio, kad iš tikro kartais vienas 

žodelis teisėje labai daug ką reiškia. Tai, kad jeigu mes rungtyniškumą perkelsime ir į 



 

 

 

39 

ikiteisminį tyrimą, ko dabar, deja, kaip matome nėra, tai jau tai taip pat bus labai daug. Taip 

pat man labai džiugu, kad vis dėlto mūsų teisėjai sugeba pripažinti savo klaidas. Tai tai yra 

taip pat labai daug. Aš vis dėlto netikiu tais planais ir manau, kad tų planų su raudonomis 

lemputėmis nėra ir jų negali būti. Ir tikrai manau, kad jų nebus. Čia, ką mes girdėjome, tai 

buvo kažkoks ne… vienu žodžiu kažkas tai…  

… Sapną papasakojo… 

LIUDVIKA. Taip, čia jūs sapnavote. Ir aš tuo visiškai tikiu, kad taip ateityje ir bus. 

Tai dar kartą visiems labai dėkoju, advokatūros ir mūsų mergaičių, kurios čia labai daug 

prisidėjo rengiant, tai Aurelija ir Jolanta Samuolytė. Labai jums ačiū.  

J. SABATAUSKAS. Ačiū. Ponas Raimondas nenorėtumėte? Žiūriu visas padėkas už 

mane jau visi kiti pasakė. Bet turbūt vis tiek tenka padėkoti tuo pačiu dar kartą ir Advokatų 

tarybai labai ženkliai prisidėjus rengiant šitą diskusiją. Taip pat Apeliaciniam teismui, jo 

vadovams ir visiems, kurie ne tik rengė, organizavo ir net renginio metu daug padėjo. O pa-

skutinis pastebėjimas, reaguojant į vieną teisėjo pasakymą apie laisvą teisėją, iš tikrųjų no-

rėtųsi kiekvienam, kad mes būtume laisvi kiekvienas savo sprendimuose, turint omenyje tą 

spaudimą, kurį kartais tenka patirti ir prokurorams, ir tyrėjams, ir teisėjams. Tas spaudimas 

pertransliuojamas kartais mūsų gerbiamų žiniasklaidos atstovų, kurie ir šiandien čia da-

lyvauja. Todėl prašymas kiekvieno, sakant viešai tokius žodžius įvertinti kiekvieną žmogų, 

dalyvaujantį, kiekvieną proceso dalyvį. Nes faktiškai žinokime tai, už kiekvieno stovi žmo-

gaus likimas. Ačiū visiems. (Plojimai)  

… Aš dar noriu visų paprašyti, jeigu kas turite laiko, tai neišeikite tuščiu skrandžiu ir 

pilna galva. Išeikite ir pilnu skrandžiu, ir pilna galva idėjų.  


