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Suėmimas – ultima ratio 

 

• Suėmimas skirtas užtikrinti asmens dalyvavimui 
baudžiamajame procese ir tinkamai proceso eigai 

• Negali būti taikomas BPK nenumatytiems tikslams 
siekti 

• Taikytinas tik kai netinkamos švelnesnės 
priemonės 

• Griežtumu prilygsta laisvės atėmimo bausmei 



Suėmimas – ultima ratio 

Taikant suėmimą padaroma įvairialypė žala: 

• Suimtasis izoliuojamas nuo šeimos ir visuomenės ir patiria 
psichologinę žalą 

• Dėl prastų laisvės atėmimo sąlygų taip pat yra fizinės žalos 
pavojus 

• Suėmimas, nepriklausomai nuo to, ar kaltinimai pasitvirtina, 
lemia socialinę stigmą  

• Suimtasis netenka darbo/galimybių vystyti verslą 

• Suimtojo artimieji patiria psichologinę ir finansinę žalą 

• Valstybė patiria dideles išlaidas suimtųjų išlaikymui 



Suėmimo taikymo praktika 
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Suėmimo taikymo praktika 
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Suėmimo taikymo praktika 

• Pagrindinė problema – teismai itin noriai skiria suėmimą 

• Europos Žmogaus Teisių Teismo nustatytų standartų 
nepaisymas: 

EŽTT: tikimybė, jog įtariamasis bėgs ar slėpsis, negali būti matuojama 
remiantis vien jam gresiančios sankcijos griežtumu 

    (Cabala v. Poland, para. 31) 

LAT: griežta laisvės atėmimo bausmė yra viena iš aplinkybių, į kurias 
turi būti atsižvelgiama sprendžiant ar asmuo bėgs (slėpsis)  

    (2004-12-30 LAT senato nutarimas, 8 punktas) 

VAP: „[įtariamajam] gresia pakankamai griežta laisvės atėmimo 
bausmė. Todėl vien ši aplinkybė [...] yra pakankamas pagrindas 
manyti, jog įtariamasis [...] bėgs (slėpsis)“ 

    (Vilniaus apygardos teismo 2011-10-14 nutartis, 1K-618-303/2011) 

 



Suėmimo reglamentavimo problemos 

• Dabartinis BPK, žmogaus teisių požiūriu, nustato 
gerą, nors ir tobulintiną reguliavimą 

 

• Neribota suėmimo trukmė bylą perdavus teismui 

 

• Prielaidos neribotam ir neperžiūrimam suėmimo 
taikymui 



Reforma? 

 

• Mes jau turime gana gerą reglamentavimą,  
tereikia jį tinkamai taikyti 

 

• BPK pakeitimai užregistruoti Seime, tačiau 
dar galima juos tobulinti 


