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Mano pranešimo tikslas – apžvelgti teismų, daugiausia Lietuvos apeliacinio teismo 

pastarųjų metų praktiką skiriant suėmimą ir nagrinėjant skundus dėl šios griežčiausios 

kardomosios priemonės pritaikymo. Teismų praktika neturi būti ir, tikiuosi, nėra susijusi 

su emocijomis, įspūdžiais, suimtųjų asmenybėmis, jų pareigomis ir kitomis savybėmis, 

kurios dažnai minimos spaudoje, radijuje, televizijoje vienaip ar kitaip nušviečiant tam 

tikrą suėmimo taikymo atvejį, todėl manau, kad būtent teismų praktika galėtų būti tas 

objektyvus atskaitos taškas, kuris leistų vertinti, kiek pagrįstai suėmimas taikomas. 

 

2010 m. metais Lietuvos apeliacinis teismas  išnagrinėjo 278 skundus  dėl nutarčių, 

kuriomis pratęstas ar paskirtas suėmimas. 

 

Išnagrinėjus  skundus panaikinta 13 nutarčių, vienu atveju konstatavus, kad suėmimo 

terminas nepratęstas nepagrįstai, o kitais atvejais –, kad suėmimas taikytas be pagrindo. 

Tai sudarė 4 procentus nuo apskųstų nutarčių. 7 nutartys buvo panaikintos pripažinus, 

kad apygardos teismas nepagrįstai nustatė esant vieną ar kelis iš Lietuvos Respublikos 

BPK 122 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 punktuose numatytų suėmimo taikymo pagrindų 

buvimą. 5 nutartys panaikintos nurodžius, kad byla nėra didelės apimties ar sudėtinga, 

todėl suėmimo terminas negalėjo būti tęsiamas virš 6 mėnesių. 

 

2011 metais Lietuvos apeliacinis teismas  išnagrinėjo 377 skundus dėl nutarčių, 

kuriomis pratęstas ar paskirtas suėmimas. Kaip matosi, skundų padaugėjo šimtu arba 

1,35 karto lyginant su ankstesniais metais. Lietuvos apeliacinis teismas panaikino 1 

nutartį kuria apygardos teismas suėmimą pakeitė švelnesnėmis kardomosiomis 

priemonėmis. Lietuvos apeliacinis teismas nurodė, kad apygardos teismas be pagrindo 

padarė išvadą, jog nėra nė vieno suėmimo taikymo pagrindo.  Kaltinamasis E.Ž. šioje 

baudžiamojoje byloje kaltinamas 26 nusikalstamų veikų, tarp jų ir nusikalstamų veikų, 

priskiriamų sunkių nusikaltimų kategorijai, padarymu, šiuo metu jam atliekami 

ikiteisminiai tyrimai keturiose baudžiamosiose bylose dėl analogiškų nusikalstamų 

veikų padarymo. Kaltinamasis iki suėmimo oficialiai niekur nedirbo ir neturėjo legalaus 

pragyvenimo šaltinio, o dirbdamas užimamas pareigas naudodavo nusikaltimų 

darymui. Įvertinus šias aplinkybes bei atsižvelgiant į tai, kad E.Ž. analogiškas 

nusikalstamas veikas daro sistemingai, kaltinamajam inkriminuotos nusikalstamos 

veikos turi versliškumo pobūdį, taip pat į nukentėjusiesiems padarytos turtinės žalos 

dydį, darytina išvada, kad nusikalstamų veikų darymas buvo E.Ž. pragyvenimo šaltinis, 

iš nusikalstamų veikų kaltinamasis galimai gaudavo lėšų pragyvenimui. Šios aplinkybės 

rodo, kad E.Ž. yra linkęs pažeidinėti įstatymų nustatytas elgesio normas bei leidžia 

daryti išvadą, kad būdamas laisvėje kaltinamasis gali daryti naujus nusikaltimus.  11 

nutarčių 2011 metais Lietuvos apeliacinis teismas  panaikino apygardos teismų nutartis 

dėl suėmimo termino pratęsimo. 

 

Didžiausia dalis panaikintų apygardos teismo nutarčių yra priimtos padarius kitokią 

išvadą apie suėmimo taikymo pagrindų buvimą. Net 8 iš 11 nutarčių, kuriose panaikinta 

kardomoji priemonė – suėmimas, apygardos teismų konstatuoti suėmimo taikymo 

pagrindai apeliacinės instancijos teisme pripažinti kaip nepakankamai motyvuoti ir  

įtikinantys. 

 

Dažniausiai naikinamas suėmimas, pratęstas BPK 122 straipsnio 1 dalies 1 punkte 

numatytu pagrindu, t. y. kad kaltinamasis bėgs (slėpsis) nuo teismo. Šis pagrindas 

neretai grindžiamas vienintele aplinkybe – nusikalstamų veikų, kurių padarymu 
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kaltinamas asmuo, sunkumu ir gresiančios bausmės griežtumu. Tačiau apeliacinės 

instancijos teismas nurodo ir tokias aplinkybes, kurios lieka tinkamai neįvertintos: 

kaltinamasis turi nuolatinę gyvenamąją vietą, legalų pragyvenimo šaltinį – dirba, 

gyvena registruotoje ar faktinėje santuokoje,  užsienyje nesilanko, ryšių neturi. Neretai 

neįvertinama ir tai, kad įtariamasis ar kaltinamasis gana ilgą laiką žinodamas apie 

tyrimą bendrininkams, jų sulaikymą, nesislapstė, nebėgo. Iš to padaroma išvada, kad 

pirmosios instancijos teismo manymas, jog  įtariamasis, būdamas laisvėje, bėgs (slėpsis) 

nuo teismo, nėra patvirtinta byloje surinktais faktiniais duomenimis. 

  

Būna  atvejų, kai pirmosios instancijos teisme nagrinėjant bylą suėmimas paskiriamas 

kai laisvėje esantis kaltinamasis neatvyksta į teismo posėdį. 2011 m. pasitaikė 2 atvejai, 

kai Lietuvos apeliacinis teismas panaikino nutartis dėl suėmimo paskyrimo, nes abiem 

atvejais po tam tikro laiko gauti duomenys, kad kaltinamasis į teismą neatvyko dėl 

svarbių priežasčių; dažniausiai tai būna liga, apie kurią laiku teismui nepranešta. 

Lietuvos Respublikos BPK 123 straipsnio 6 dalis numato, kad kai byla perduota į 

teismą, paskirti, palikti galioti, pratęsti ar panaikinti suėmimą arba pakeisti jį kita 

kardomąja priemone gali teismas, kurio žinioje yra byla, tačiau ir šiuo atveju turi būti 

vadovaujamasi Lietuvos Respublikos BPK 122 straipsnio reikalavimais, t. y., turi būti 

ne tik nurodomi suėmimo skyrimo pagrindai, bet ir išdėstyti tai pagrindžiantys motyvai, 

o taip pat ir būtinosios suėmimo taikymo sąlygos, numatytos Lietuvos Respublikos 

BPK 122 straipsnio 7 ir 8 dalyse.  

 

2011 m. 2 nutartys dėl suėmimo termino pratęsimo panaikintos dėl to, kad suėmimas 

tęsiamas virš 6 mėnesių, o byla nėra nei didelės apimties, nei ypatingai sudėtinga. 

Byloje Nr. 1S-280/2011 naikindamas nutartį, kuria remiantis buvo suimtas V. K., 

Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas nurodė, kad byla nėra didelės apimties (du tomai), 

ikiteisminis tyrimas yra atliekamas dėl dviejų nusikalstamų veikų, kurios yra 

priskiriamos apysunkių nusikaltimų kategorijai, nėra didelis nukentėjusiųjų ar liudytojų 

skaičius, byloje gautos visos specialistų išvados. Taip pat iš pateiktos ikiteisminio 

tyrimo medžiagos nematyti, kad šis tyrimas būtų kuo nors ypatingai sudėtingas. Vien ta 

aplinkybė, kad įtariamasis ir nukentėjusieji yra šeimos nariai ir tarp jų susiklostė 

sudėtingi santykiai nėra pagrindo laikyti bylą sudėtinga ar didelės apimties ir taikyti 

pačią griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą. 

 

Dar 1 kategorija nutarčių, kuriose panaikintas suėmimas, yra aukštesnės instancijos 

teismo konstatavimas, kad nėra pakankamai duomenų, jog kaltinamasis gali būti 

padaręs inkriminuojamą nusikalstamą veiką. Apeliacinio teismo nutartyje, priimtoje 

byloje Nr. 1S-55/2011, be kita ko nurodyta: Asmeniui, kuris įtariamas padaręs 

nusikalstamą veiką, skiriant kardomąją priemonę – suėmimą pradinėje ikiteisminio 

tyrimo stadijoje faktinių duomenų, kurių pagrindu pareiškiamas įtarimas, gali būti 

mažiau, tačiau kuo ilgiau byloje tęsiasi ikiteisminis tyrimas, tuo daugiau ikiteisminį 

tyrimą atliekančios institucijos turi galimybių surinkti faktinių duomenų, leidžiančių 

asmenį įtarti jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos padarymu. Šioje byloje 

suimtąjį kaltinančių faktinių duomenų kiekis yra pakankamas tik pirminiam suėmimo 

skyrimui. Įtariamasis M.B. suimtas jau daugiau kaip metus laiko, tačiau faktinių 

duomenų, leidžiančių jį įtarti inkriminuojamų nusikaltimų padarymu, kiekis nepadidėjo, 

liko minimalus. <...> Laisvė gali būti apribota tik nusikaltimą padariusiam asmeniui. 

Šiuo atveju teismui nėra pateikta pakankamai faktinių duomenų, kurie leistų pagrįstai 

įtarti M.B. jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų padarymu ir taikyti ilgalaikį 

suėmimą. 
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2012 m. apeliaciniame teisme išnagrinėti 505 skundai dėl suėmimo, t. y. vėl beveik tiek 

pat –1,34 karto daugiau negu ankstesniais metais.    

 

Lietuvos apeliacinis teismas panaikino 1 nutartį kuria apygardos teismas buvo atsisakęs 

pratęsti suėmimo terminą. Apeliacinis teismas nesutiko su formaliais trūkumais ir 

pažymėjo, kad nors prokurorės pareiškime teismui nenurodyta, kodėl byla yra laikoma 

didelės apimties ar ypač sudėtinga, toks pareiškimo trūkumas negali būti pakankamu 

pagrindu atsisakyti pratęsti suėmimo terminą. Pažymėta, kad teismas, spręsdamas 

suėmimo paskyrimo ar jo termino pratęsimo klausimą, privalo pats įvertinti, ar 

konkrečiu atveju egzistuoja suėmimo taikymo sąlygos ir pagrindai.    

 

2012 m.  panaikinta 20 nutarčių dėl suėmimo taikymo, tai sudaro beveik 4 proc. nuo 

apskųstų. Naikinimo pagrindai panašūs kaip ir 2011 m., tačiau yra ir kitokių. 

 

Nenurodytas nė 1 iš suėmimo taikymo pagrindų – 4 atvejai iš 20 panaikintų 

nutarčių.  Lietuvos apeliacinis teismas nuosekliai  laikosi praktikos, kad tais atvejais, 

kai žemesnės instancijos teismas išvis nenurodė suėmimo taikymo pagrindų, jų 

konstatuoti negali ir Lietuvos apeliacinis teismas, nes Lietuvos Respublikos BPK 122 

straipsnio 2 dalies 4 punktas reikalauja, kad nutartyje skirti suėmimą turi būti nurodyta 

vienas ar keli suėmimo skyrimo pagrindai.  Dėl apskųstose nutartyse nurodytų 

suėmimo taikymo pagrindų pagrįstumo galima turėti savo nuomones, jų įrodytumą 

vertinti įvairiai, tačiau šie 4 atvejai, kai nenustačius jokio suėmimo taikymo pagrindo 

tęsiamas suėmimas,  vertintini vienareikšmiškai kaip akivaizdus teisėtumo principo 

nesilaikymas, kuris negali būti toleruojamas ir kurio būtina išvengti ateityje.  

 

Kiti suėmimo panaikinimo atvejai 2012 m.: 8 iš 20 panaikintų nutarčių buvo 

panaikintos konstatavus, kad žemesnės instancijos teismas nepagrįstai pripažino esant 

vieną ar kelis iš suėmimo taikymo pagrindų.  Tai kaip ir ankstesniais metais yra 

dažniausia apygardos teismo nutarčių panaikinimo priežastis. 

 

Kita dažnai pasitaikanti ir metai iš metų pasikartojanti skundžiamų nutarčių yda ta, kad 

suėmimas tęsiasi virš 6 mėnesių bylose, kurios  nėra didelės apimties ar ypatingai 

sudėtingos.  2012 m. dėl šios priežasties panaikintos 4 nutartys iš 20.  

 

2 nutartys panaikintos, be kita ko, nurodžius tai, kad asmuo jau atlieka laisvės atėmimo 

bausmę pagal įsiteisėjusį nuosprendį, todėl teigiama, jog kardomosios priemonės tikslai 

bus pasiekti ir netaikant suėmimo tiriamose bylose. Nors šios nutartys ir galiojančios, be 

išlygų su jomis sutikti negalėčiau, nes asmuo iš laisvės atėmimo vietos gali būti 

paleistas įvairiais pagrindais – sutrumpinus laisvės atėmimo bausmę kasacine tvarka 

išnagrinėjus bylą, malonės tvarka ar kitais pagrindais. 

 

1 nutartyje suėmimas panaikintas nurodžius, kad kuo ilgiau tęsiasi kardomasis 

kalinimas, tuo daugiau turi būti byloje surinkta įrodymų, leidžiančių suimtą kaltinamąjį 

kaltinti dėl inkriminuojamų nusikaltimų. Argumentacija panaši į EŽTT bylose 

naudojamus teiginius. Nurodoma, kad <...> Toks minimalus R.B. kaltinančių faktinių 

duomenų kiekis yra pakankamas tik pirminiam suėmimo skyrimui.... tam, kad suėmimo 

terminas būtų tęsiamas tokį ilgą laiko tarpą – daugiau kaip dvejus su puse metų, būtina 

surinkti byloje pakankamą įrodymų visetą, kuris leistų neabejoti inkriminuojamų 

kaltinimų pagrįstumu. Per minėtą pakankamai ilgą bylos tyrimo ir nagrinėjimo 

laikotarpį toks įrodymų visetas nebuvo surinktas, kaltinamasis  suimtas jau daugiau 

kaip dvejus su puse metų, faktinių duomenų, leidžiančių jį kaltinti inkriminuojamų 

nusikaltimų padarymu, kiekis nepadidėjo, liko minimalus, t. y. iš esmės vienintelio 
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liudytojo   parodymai. <...> tiek įrodymų nepakanka suėmimo terminą tęsti virš dvejų 

su puse metų laiko, nes didėja tikimybė, kad ilgą laiką laikant asmenį suėmime bus 

pažeista Lietuvos Respublikos Konstitucijos 20 str., taip pat Europos žmogaus teisių ir 

pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 5 str. įtvirtinta asmens teisė į laisvę ir 

saugumą. 

 

Dar 1 nutartis panaikinta dėl to, kad tai jau padarė pats apygardos teismas, nors ir 

neturėdamas įgaliojimų naikinti savo nutartį. 

 

 

Šiek tiek duomenų iš kai kurių apygardų teismų: 

 

Panevėžio apygardos teisme 2011 m. buvo išnagrinėti 173 skundai dėl apylinkių teismų 

procesinių sprendimų, kuriais buvo išspręsti kardomosios priemonės – suėmimo – 

taikymo klausimai.  Iš jų 15 skundų  (8,7 proc.) buvo patenkinti, ir apylinkių teismų 

procesiniai sprendimai buvo panaikinti, o 158 skundai buvo atmesti. 

 

2012 m. buvo išnagrinėti 155 skundai dėl apylinkių teismų procesinių sprendimų, 

kuriais buvo išspręsti kardomosios priemonės – suėmimo – taikymo klausimai.  Iš jų 18 

skundų (11,6 proc.) buvo patenkinti, ir apylinkių teismų procesiniai sprendimai buvo 

panaikinti, o 137 skundai buvo atmesti.  

 

Šiaulių apygardos teisme 2011 m. buvo išnagrinėtas 221 skundas dėl apylinkių teismų 

procesinių sprendimų, kuriais buvo išspręsti kardomosios priemonės – suėmimo – 

taikymo klausimai.  Iš jų 11 skundų  (5 proc.) buvo patenkinti, ir apylinkių teismų 

procesiniai sprendimai buvo panaikinti, o 2012 m., išnagrinėjus 226 skundus, patenkinta 

12 skundų, kas sudaro kiek didesnį procentą (5,3) kaip ankstesniais metais. 

 

Klaipėdos apygardos teisme 2011 m. buvo išnagrinėti 144 skundai dėl apylinkių teismų 

procesinių sprendimų, kuriais buvo išspręsti kardomosios priemonės – suėmimo – 

taikymo klausimai.  Iš jų 8 skundai (5,6 proc.) buvo patenkinti, ir apylinkių teismų 

procesiniai sprendimai buvo panaikinti, o 2012 m., išnagrinėjus 145 skundus, patenkinta 

13 skundų, kas sudaro 9 procentus nuo apskųstų nutarčių. 

 

Vilniaus apygardos teisme 2011 m. buvo išnagrinėti 554 skundai dėl apylinkių teismų 

procesinių sprendimų, kuriais buvo išspręsti kardomosios priemonės – suėmimo – 

taikymo klausimai.  Iš jų 37 skundai (6,6 proc.) buvo patenkinti, ir apylinkių teismų 

procesiniai sprendimai buvo panaikinti. 2012 m. išnagrinėjus 436 skundus, patenkinti 

37 skundai, kas sudaro 8,4 procentus nuo apskųstų nutarčių. 

 

Kauno apygardos teisme 2011 m. išnagrinėti 375 skundai, 344 bylose skundai atmesti, 

ir apylinkės teismų nutartys paliktos nepakeistos; 31 byloje  (8,3 proc.) nutartys 

panaikintos. 2012 m. išnagrinėta 387 skundų, 367 bylose skundai atmesti, ir apylinkės 

teismų nutartys paliktos nepakeistos, 20 bylų (5,2 proc.) nutartys  panaikintos. 

 

Norisi pateikti porą pavyzdžių, parodančių, kad apygardos teismai atidžiai ir logiškai 

įvertina apylinkių teismų teiginius dėl suėmimo taikymo pagrindų buvimo ir pagrįstai 

panaikina apylinkių teismų nutartis, kuriomis be pakankamo pagrindo paskirtas 

suėmimas. 

 

Kauno apygardos teismas byloje Nr. 1S-1676/2012 panaikino suėmimą asmeniui, 

įtariamam pagal Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 3 dalį tuo, kad šis pagrobė 35 
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tūkst. Lt, t. y., didelės vertės svetimą turtą. Apygardos teismas, manau, visiškai pagrįstai 

nurodė, kad nusikaltimo sunkumas nėra absoliuti sąlyga taikyti griežčiausią kardomąją 

priemonę. Teismas įvertino, kad suimtasis neteistas, turi nuolatinę gyvenamąją vietą, 

šeimą, kurioje augina nepilnamečius vaikus, iki kardomosios priemonės paskyrimo 

dirbo, turėjo realų, legalų pragyvenimo šaltinį. Šioje nutartyje apygardos teismas 

atsižvelgė ir į kitą gana svarbią aplinkybę – kad byloje nėra jokių duomenų, 

pagrindžiančių pranešime apie įtarimą nurodytą pagrobto turto vertę, nukentėjusysis 

jam nusikalstamais veiksmais padarytą žalą įvertino ženkliai mažesne suma – 7,4 tūkst. 

Lt, ir įtariamojo veiksmų kvalifikavimas,  priklausantis nuo  pagrobto turto vertės, gali 

keistis, veika galimai nebebus sunkus nusikaltimas.  

 

Panevėžio apygardos teismas byloje Nr. 1S-99/2012 panaikino suėmimą asmeniui, 

įtariamam pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 1 ir 2 dalį (fizinio skausmo 

sukėlimas suaugusiam ir mažamečiui), nurodęs, kad klausimo, ar nėra galimybės BPK 

119 straipsnyje numatytų kardomosios priemonės tikslų pasiekti švelnesnėmis 

kardomosiomis priemonėmis apylinkės teismas net nesvarstė. Suimtasis įtariamas dviejų 

nesunkių nusikalstamų veikų padarymu, anksčiau neteistas, be šeimos gyvenamosios 

vietos, turi galimybę gyventi dar dvejuose būstuose, t. y., savo tėvų namuose ir šeimos 

nebaigtame įrengti name, iki kardomosios priemonės paskyrimo dirbo prokuroru, byloje 

nėra jokių duomenų, kad jis anksčiau būtų pažeidęs įstatymus. Šios aplinkybės, kurios 

buvo žinomos ir skundžiamą nutartį priėmusiam teismui, duoda pagrindą manyti, kad 

kardomosios priemonės tikslai įtariamojo atžvilgiu nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios 

galėjo būti visiškai pasiekti ir švelnesnėmis kardomosiomis priemonėmis, nes nebuvo 

jokio pagrindo abejoti, kad įtariamasis savarankiškai nesilaikytų jam skiriamų 

apribojimų ar įpareigojimų. 
 

Keletas apibendrinimų: 

Pastaraisiais metais apeliaciniame teisme ženkliai daugėja skundų dėl suėmimo 

taikymo. Per dvejus metus jų padaugėjo beveik dvigubai; tai rodo ir dažną suėmimo 

taikymą, ir suimtųjų nepasitenkinimą tokios kardomosios priemonės taikymu. 

Apeliacinis teismas panaikina 3-4 procentus apygardos teismų nutarčių, kuriomis 

taikomas suėmimas, o apygardų teismuose šis skaičius yra didesnis ir sudaro 4-12 proc. 

nuo apskųsto apylinkės teismo nutarčių skaičiaus, be to, patenkintų skundų, kuriuose 

ginčijamas suėmimo taikymas, procentas keturiuose iš penkių apygardų teismų 

padidėjo. Tai duoda pagrindą manyti, kad apygardų teismai atidžiau negu apylinkių 

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

skiria ir tęsia, kai tai labiau reikalinga. Tačiau ir apygardų teismų nutarčių trūkumai, 

ypač suėmimo tęsimas virš 6 mėnesių bylose, kurios nėra nei itin sudėtingos, nei didelės 

apimties, taip pat suėmimo tęsimas išvis nenurodant tam jokio pagrindo, o tik 

deklaruojant kardomosios priemonės tikslus, rodo, kad ši kardomoji priemonė apygardų 

teismų taikoma dažniau negu tai būtina. Iš statistikos apie apygardų teismų panaikintus 

apylinkių teismų sprendimus, taip pat iš keleto pateiktų teismų praktikos 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 suėmimo kaip 

kardomosios priemonės  taikymą, deja, ne visada galima.  

 

Siekiant pagerinti padėtį šioje srityje galimai padėtų keletas dalykų. Pirmiausia, tai 

paties fono, požiūrio į kardomąsias priemones keitimas ir teisėjų, ir visuomenės 

sąmonėje. Juk gana daug vietos visuomenės informavime užima pranešimai apie 

nelaimes ir nusikaltimus, o kalbant apie juos galimai padariusius asmenis suėmimas 
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paprastai pateikiamas kaip natūralus dalykas, ir atvirkščiai – įtariamojo palikimas 

laisvėje ar paleidimas į laisvę neretai palydimas nuostabos ir nesupratimo. Tai daugiau 

ar mažiau persiduoda ir teismams, turi įtakos jų sprendimams.    Žinoma, dalis problemų 

iškart dingtų, jei ir prokurorai prieš kreipdamiesi į teismą gerai pasvarstytų, ar būtina tą 

žmogų suimti ir ko iš tikrųjų tuo veiksmu siekiama. Dar viena mintis apmąstymui: ar 

nereikėtų išplėsti namų arešto ir užstato taikymą galbūt suteikiant galimybę tokią 

kardomąją priemonę paskirti teismuose svarstant suėmimo skyrimą, o gal ir nagrinėjant 

skundus dėl suėmimo paskyrimo. Kaip tarpinis veiksmas galimiems teisingiems 

įstatymų pokyčiams inicijuoti galbūt būtų nauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 

suėmimo taikymo apžvalga (paskutinė daryta 2004 m.), taip pat kitų ES šalių teisinio 

reglamentavimo dėl suėmimo bei švelnesnių kardomųjų priemonių, ypač užstato, 

taikymo ir pažangiojo patyrimo pritaikymo Lietuvoje galimybių analizė.   


