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REMIANTIS GALIOJANČIAIS TEISĖS AKTAIS 

 

Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijos II skirsnis „Žmogus ir valstybė“ skirtas 

žmogaus teisių apsaugai. 21 straipsnyje įtvirtinta viena iš svarbiausių žmogaus prigimtinių teisių – 

„žmogaus asmens neliečiamumas“. Žmogaus asmens neliečiamumas yra ir daugelio kitų teisių bei 

teisės principų, kurių įgyvendinimas susijęs su darbu, sveikatos apsauga ir kitais aspektais, 

pagrindas. Minėta teisė užtikrina žmogaus saugumą nuo neteisėto fizinio ar psichinio poveikio. 

Įtvirtinta ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje  5 ir 8 str.   

LR Baudžiamojo proceso kodekso (aktuali redakcija nuo 2008-04-15)  teisės normos 

įtvirtina tik principines nuostatas, kad minėta žmogaus teisė baudžiamajame procese turi būti 

gerbiama nustatant, jog asmens neliečiamybės apribojimai yra galimi tik įstatymo (šio kodekso) 

numatyta tvarka. Konkrečios taisyklės, kuriomis vadovaujantis galimi šios teisės suvaržymai, yra 

nurodytos BPK straipsniuose, nustatančiuose atskirų procesinių veiksmų atlikimo tvarką.  

Kadangi absoliučių teisių nėra, visos jos yra santykinės, priklausomos nuo tam tikrų 

sąlygų, tai vienas mūsų aptariamos teisės apribojimas siejamas su procesine prievartos priemone – 

apžiūra. BPK 143 str-e sureguliuotos principinės nuostatos dėl Konstitucijos 21 straipsnio asmens 

neliečiamumo teisės suvaržymo, bet būtina suvokti, kad jos nepažeidžiamumą garantuoja 

baudžiamojo proceso įstatymas. Šios priemonės esmė – apžiūrėti ir ištirti įtariamojo, kaltinamojo ar 

nukentėjusiojo kūną turint tikslą aptikti, užfiksuoti ir aprašyti ant minėtų subjektų kūno 

nusikalstamos veikos pėdsakus (kraujo pėdsakai) arba kitas ypatingas žymes (tatuiruotės, randai). 

Jeigu asmuo nesutinka su jo apžiūra, prokuroras turi teisę priimti nutarimą, kuris tam asmeniui yra 

privalomas. Pažymėtina, kad šis veiksmas (nors ir ne visada) susijęs su asmens kūno apnuoginimu 

ir konstitucinėmis teisėmis, reguliuojančiomis asmens neliečiamumą, orumą ir laisvę, todėl 

įstatymų leidėjas šią apžiūros rūšį išskyrė į atskirą BPK straipsnį (ko nebuvo anksčiau galiojusiame 

BPK). Atliekant asmens apžiūrą, neleidžiami tokie veiksmai, kurie žemina apžiūrimojo asmens 

orumą arba yra pavojingi jo sveikatai. Jei apžiūra susijusi su asmens kūno apnuoginimu, ją gali 

atlikti tik tos pačios lyties ikiteisminio tyrimo pareigūnas ar prokuroras arba gydytojas. Dėl apžiūros 

visada turi būti surašomas protokolas.  

Administracinio proceso doktrinoje asmens apžiūra priskiriama prie administracinių 

teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonių. Šios priemonės yra skirtos ne tik ir ne tiek 

prievarta nutraukti teisės pažeidimus, bet ištirti teisės pažeidimų aplinkybes, nustatyti kaltus, juos 

padariusius asmenis ir užtikrinti sąlygas, kad teisės pažeidėjai neišvengtų atsakomybės. Šios 

procesinės priemonės yra nustatytos Administracinių teisės pažeidimų kodekse, tačiau gali būti 



įtvirtintos ir kituose įstatymuose. ATPK 268 str. (aktuali redakcija nuo 2008-02-12) kaip tik ir 

nustato asmens apžiūros bei daiktų patikrinimo atlikimo tvarką. Administraciniame procese asmens 

apžiūros esmė yra priverstinai patikrinti asmens drabužius, turimus daiktus ir surasti dokumentus, daiktus, 

kitą turtą, kurie yra arba galėjo būti nusižengimo įrankis, dalykas, taip pat norint nustatyti pažeidėjo 

asmenybę ir pan. Prieš pradedant apžiūrą, asmeniui turi būti pasiūlyta pateikti dokumentus, daiktus, kitą 

turtą, kurie gali būti apžiūros ar patikrinimo objektais. 

Bendros nuostatos yra tokios, kad apžiūra ar patikrinimas galimi šiais atvejais: 

• kai asmuo užkluptas darantis nusižengimą arba tuoj po jo padarymo; 

• kai apie nusižengimo padarymą liudija pėdsakai ant asmens drabužių ar daiktų; 

• kai nusižengimo liudytojai tiesiogiai nurodo teisės pažeidimą padariusį asmenį; 

• kai techninės kontrolės priemonės informuoja apie galimą teisės pažeidimą; 

• kai apžiūros ar patikrinimo atvejus nurodo įstatymas ar kitas teisės aktas. 

Apžiūrą gali atlikti šie pareigūnai: 

1. policijos; 

2. vidaus reikalų įstaigų objektų apsaugos; 

3. civilinės aviacijos; 

4. muitinės; 

5. kitų tam įgaliotų įstaigų pareigūnai. 

Svarbu paminėti, kad asmens apžiūrą gali atlikti tik tos pačios lyties, kaip ir apžiūrimasis asmuo, 

dalyvaujant dviem tos pačios lyties kviestiniams. 

Atlikus asmens apžiūrą ar daiktų patikrinimą, apie tai pažymima: 

� specialiai tam surašytame protokole arba; 

� apie tai įrašoma administracinės teisės pažeidimo protokole, arba; 

� apie tai įrašoma administracinio sulaikymo protokole. 

Kiekvienas žmogaus teisių apribojimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, todėl kiekvienas asmuo, 

kuriam toks apribojimas taikomas, turi turėti teisę apskųsti jam pritaikytą administracinės prievartos 

priemonę. Administracinės prievartos priemonių taikymo teisėtumo kontrolė gali būti trejopa 

(ATPK 271 str.): 



1. žinybinė (pavaldumo tvarka); 

2. kvaziteisminė; 

3. teisminė. 

Asmens apžiūrą galima skųsti aukštesniajai institucijai (pareigūnui) arba rajono (miesto) apylinkės 

teismui. 

Atkreiptinas dėmesys, kad kai administracinį teisės pažeidimą padaro asmuo, eidamas 

tarnybines pareigas, asmens apžiūra ir daiktų patikrinimas taikomas tik tais atvejais, kai atidėlioti 

negalima. 

Apibendrinant galima teigti, jog asmens apžiūra yra būtina priemonė užtikrinti 

efektyvų, operatyvų, sėkmingą, rezultatyvų bet kokį tyrimą, tačiau visada būtina laikytis griežtai 

nustatytos tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos asmenų teisės, teisėti interesai. Šio veiksmo 

ignoravimas sukelia neigiamų padarinių: surinktų įrodymų stoką, neiškeltas ir nepatikrintas versijas, 

neefektyviai atliktus veiksmus, pavėluotai paskirtas ekspertizes ir pan. Taigi kategoriškai tvirtinti, 

kad ši priemonė yra ydinga visais atžvilgiais, negalima. Tai sąlygojama anksčiau minėtų tikslų. 

2003 m. balandžio 23 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 122 

patvirtintos Įėjimo į pataisos įstaigas ir išėjimo iš jų tvarkos (nuo 2005 liepos 8 d. – taisyklių) 44 

punktas numato, kad „pataisos įstaigų apsaugos ir priežiūros bei vidaus tyrimų tarnybų pareigūnai, 

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (LR BVK) 115 straipsnio 2 dalimi, esant 

būtinybei turi teisę atlikti asmenų, įeinančių (išeinančių) į pataisos įstaigas ir kitus objektus (iš jų), kur dirba 

nuteistieji, apžiūrą ir privalo patikrinti šių asmenų daiktus. Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos 

Seimo ar Vyriausybės narių, teisėjų, advokatų, prokurorų bei kitų, pataisos įstaigų veiklos kontrolę 

atliekančių pareigūnų, dvasininkų apžiūra ir daiktų patikrinimas neatliekamas“.  

Iš šios nuostatos matyti, kad pataisos įstaigų apsaugos ir priežiūros bei vidaus tyrimų tarnybų 

pareigūnai visų įeinančių (išeinančių) asmenų daiktų patikrinimą yra įpareigoti atlikti, o asmenų apžiūrą turi 

tik teisę atlikti ir tik esant būtinybei arba prireikus (BVK 115 str. 2 d.). Toks reglamentavimas pareigūnams 

uždeda pareigą motyvuoti, kodėl jie mano, kad yra būtinybė atlikti asmens apžiūrą. Paprastai tai turėtų būti 

pagrįstas manymas, kad asmuo turi prie savęs daiktų, kurie yra draudžiami laikyti pataisos įstaigose ar pan.       

  Taisyklių 45 punktas nurodo, jog „asmenų apžiūrą ir jų daiktų patikrinimą atlieka ne mažiau 

kaip du pareigūnai, dalyvaujant daiktų savininkui. Pradedant asmens apžiūrą, jam pasiūloma pateikti 

daiktus, dirbinius ir medžiagas, nurodytas Bausmių vykdymo kodekso 1 priede, kurias turėti laisvės atėmimo 

bausmę atliekantiems asmenims draudžiama. Asmuo apžiūrimas ir jo daiktai tikrinami apsaugos ir 

priežiūros tarnybos kontrolės ir praleidimo punkto arba kitose patalpose. Asmens apžiūrą atlieka tos pačios 

lyties pareigūnai kaip ir tikrinamieji. Draudžiama vienoje patalpoje tuo pat metu atlikti kelių asmenų 

apžiūrą ir jų daiktų patikrinimą“. 



Svarbi nuostata paminėta 46 punkte: „Pareigūnai, atliekantys asmens apžiūrą ir jo daiktų 

patikrinimą, privalo mandagiai elgtis su tikrinamais asmenimis ir nežeminti jų orumo“. 

Taiskyklės gan lakoniškai apibūdina minėtų veiksmų atlikimo galimybes bei ribas, todėl ir 

iškyla problemų juos atliekant, per daug įsiskverbiant į žmogaus teises prievartos naudojimu. Jose net nėra 

numatyta pareiga surašyti protokolą apie atliktus veiksmus, kaip matėme imperatyviai nurodyta BPK ir 

ATPK. Juk tokių prievartos priemonių taikymo tvarkos reglamentavimas neišvengiamai lemia ir tai, 

jog žmogaus teisių apsaugos problemos negali likti nuošalyje. Negalima apie tai neužsiminti arba 

paminėti tik paviršutiniškai. Juo labiau, kad dažnai tokiais veiksmais neteisėtai pereinama nuo asmens 

apžiūros iki jo kratos, taip iškreipiant apžiūros esmę. 

Pabrėžtina, kad prievartos pobūdis arba elementas yra kitos priemonės – kratos 

sudedamoji dalis (LR BPK 146 str.). Asmens krata yra išimtinai baudžiamojo proceso prievartos 

priemonė, kuri skiriasi nuo apžiūros atlikimo tvarka, teisiniais pagrindais bei sąlygomis, ji taikoma 

tik pradėjus ikiteisminį tyrimą, o taiko ją – tik ikiteisminio tyrimo teisėjas.    

Darant asmens kratą, apžiūrimi asmens drabužiai, patikrinamos kišenės, apavas, 

galvos apdangalai, turimi daiktai. Siekiant surasti slepiamus daiktus, gali būti apžiūrėtas ir 

kratomojo kūnas (plaukai, asusys, nosis, burna ir kitos kūno dalys). Asmens kratoje gali dalyvauti 

medicinos ekspertas. Jis padeda tardytojui apžiūrėti kratomojo kūną, sutvarstytas, sugipsuotas 

vietas, protezus ir pan. Atliekant asmens kratą būtina įdėmiai stebėti kratomojo elgesį. 

Jei kratomasis priešinasi ar kliudo atlikti kratą, ji gali būti daroma prievarta. Tačiau 

atliekant asmens kratą, neleidžiami veiksmai, kurie yra pavojingi jo sveikatai ar žemina jo orumą. 

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad asmens apžiūrą gali taikyti ir ikiteisminio tyrimo 

pareigūnas surašydamas nutartį, o asmens kratą – tik ikiteisminio tyrimo teisėjas, savo sprendimu 

patvirtindamas ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro nutarimą. Asmens krata neatidėliotinais 

atvejais, kai tai būtina ir negali būti delsiama, skiriama ir ikiteisminio tyrimo pareigūno ar 

prokuroro nutarimu, bet vis tiek per 3 dienas turi būti gautas teisėjo sutikimas dėl priemonės 

teisėtumo. Nepriėmus atskiros nutarties, asmens krata gali būti atliekama tik sulaikant ar suimant 

arba kai yra pakankamas pagrindas manyti, kad asmuo slepia prie savęs daiktus ar dokumentus, 

galinčius turėti reikšmės nusikalstamai veikai tirti.  

Atsižvelgdami į anksčiau išdėstytą, matome, kad asmens kratos tikslai, atlikimo 

tvarka, sąlygos, ją galintys atlikti subjektai išsiskiria iš kitų veiksmų. Jos atlikimo procesinės bei 

taktinės taisyklės jokiu būdu negali pakeisti ar susijungti su asmens apžiūra. Mūsų praktika parodė, 

kad kartais pareigūnai yra visiškai išrengiami, kas tikrai leidžia konstatuoti kratos požymius bei 

neretai – tyčiojimąsi iš pareigūnų, garbės ir orumo žeminimą. Visiškai aiškaus, visiems atvejams 

tinkančio kriterijų sąrašo, leidžiančio pasakyti, kada galima taikyti vieną ar kitą priemonę, o kada – 



ne, pateikti neįmanoma, nes, kaip matėme, tiek į apžiūros, tiek ir į kratos sąvokas įeina asmens 

drabužių apžiūra, kišenių, apavo, galvos apdangalų, turimų daiktų patikrinimas. Net galima tvirtinti, 

jog atliekant kratą, pirmiausia atliekama apžiūra, o tik po to – jei reikia ir tai būtina, imamasi 

prievartos ir asmuo yra kratomas, išrengiamas ir pan. Čia ir iškyla piktnaudžiavimų, kai pareigūnai 

neva pradeda apžiūrą, bet tai vėliau perauga į kratą. Reiktų nepamiršti, kad apžiūra būna paviršinė 

arba dalinė ir detalioji. Dalinė apžiūra atliekama asmens nenurengiant, patikrinant drabužių, 

kišenių turinį. Ir tik taikant detaliąją apžiūrą asmuo yra išrengiamas ir čia apžiūra bei krata 

supanašėja (bet nesusilieja), tačiau šis išrengimas jokiu būdu nereiškia asmens visiško 

apnuoginimo. Toks išrengimas apima tik viršutinių rubų nuėmimą arba pasiūlymą pačiam juos 

nusivilkti. Ši riba nėra labai aiški, viskas priklauso nuo konkrečios situacijos (pasirinktos vietos 

apžiūrai, atitinkamos aplinkos sukūrimo, įtariamo asmens nešiojamų drabužių ir pan).   

Darytina išvada, kad nustatyti konkrečias aplinkybes tam tikrais atvejais netaikant 

prievartinių veiksmų dažniausiai yra neįmanoma. Tiriant ir nagrinėjant konkrečius įvykius, 

paprastai yra būtina imtis žmogaus teises varžančių veiksmų. Tokie veiksmai visais atvejais yra 

blogybė, tačiau ši blogybė pasirenkama siekiant visuomenės požiūriu svarbių tikslų. Žmogaus teisių 

(su)varžymas yra galimas tik tais atvejais, kai netaikant tokio suvaržymo nurodytų tikslų pasiekti 

būtų neįmanoma. Vėlgi, bet kokia įsiveržimo į žmogaus teisių sferą galimybė privalo būti itin 

preciziškai reglamentuota. Todėl demokratinių valstybių įstatymuose stengiamasi išsamiai aprašyti 

prievartos taikymo sąlygas ir pagrindus, nurodyti išsamų prievartos priemonių sąrašą, pareigūnų, 

įgaliotų taikyti tokias priemones,  kompetenciją, nustatyti priemonių taikymo trukmę bei skundų 

pateikimo bei nagrinėjimo tvarką.  

Iš to, kas pasakyta, matome, kad turime dvi prievartos priemones: apžiūrą (įtvirtintą 

BPK, ATPK) bei kratą (įtvirtinta tik BPK), o kadangi asmens neliečiamumo apribojimai yra galimi 

tik įstatymo numatyta tvarka, todėl, pirmiausia, būtina asmenų apžiūrą pataisos įstaigose, kaip 

teisinį pagrindą, perkelti į įstatymo lygmenį, t.y LR BVK (115 str. apie asmens apžiūrą nekalba). 

Akivaizdu, kad dabar galiojančios taisyklės visais atvejais neteisėtai riboja teisę į asmens 

neliečiamumą, jau net nebekalbant apie pareigūnų atliekamas neteisėtas kratas. Tokia situacija, kai 

asmens teisės yra ribojamos žemesnės teisinės galios aktu nei įstatymas, demokratinėje valstybėje 

yra ydinga. Dabar galiojantis lakoniškumas neišsprendžia situacijos. Ir ši tendencija įgauna tam 

tikrą pagreitį, kai atsakingi pareigūnai asmens teisių pažeidimus argumentuoja savo teisių 

įgyvendinimu.  

Apžiūrintiems pareigūnams (vidaus tarnybos ar administracijos) primintina: 

• jei tikrinamiesiems taikote ne apžiūrą, o kratą, piktnaudžiaujate savo teisėmis 

ir jums visais atvejais gresia atsakomybė pagal LR Baudžiamąjį kodeksą, nes 



atliekate veiksmus, kurių neturite teisės atlikti (t.y. viršijate savo įgaliojimus). 

Ir nesvarbu, kad jūsų vadovybė į tai žiūri nuolaidžiai, tačiau apie tokius atvejus 

teisininkai bus informuoti ir imsis dar rimtesnių veiksmų, kad teisėsaugos 

institucijos nežiūrėtų į tai pro pirštus, bei kad teisinės atsakomybės nebūtų 

išvengta; 

• be to, jūsų atžvilgiu bus pradėti tarnybiniai patikrinimai ir bus skiriamos 

nuobaudos. 

Apžiūrimiems (kratomiems) pareigūnams siūlytina: 

1. jeigu turite pagrindo manyti, kad apžiūra jūsų atžvilgiu taikoma neteisėtai, 

nepagrįstai, reikalaukite motyvų, argumentų, kodėl yra norima taikyti apžiūrą; 

2. atsisakykite apžiūros; 

3. pareikalaukite advokato ar atstovo; 

4. pareikalaukite, kad apžiūra būtų įrašinėjama. Susikurkite arba kreipkitės į 

Profesinę sąjungą – teisininkai sukurs, tarnybinio prašymo formą, kad jūsų 

atžvilgiu atliekama apžiūra būtų įrašyta; 

5. kreipkitės į Profesinę sąjungą ar atitinkamas institucijas dėl tarnybinių 

patikrinimų tų pareigūnų atžvilgiu, kurie galimai piktnaudžiavo savo 

įgaliojimais atliekant apžiūrą.  
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