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S a n t r a u k a  

 

Straipsnyje, remiantis mokslinėje literatūroje pateiktos medžiagos bei archyvinių baudžiamųjų 

bylų analize, pateikiama naudinga informacija apie tipinius asmenų (įtariamųjų), turinčių psichikos trū-

kumų (sutrikimų), požymius; išskiriami kiti žinių apie psichikos (trūkumus) sutrikimus procesiniai ga-

vimo šaltiniai. Surinkta tokio pobūdžio informacija gali padėti ikiteisminio tyrimo pareigūnams, proku-

rorams laiku atskleisti įtariamojo psichikos trūkumus (sutrikimus). Toliau straipsnyje analizuojamas 

psichikos trūkumų (sutrikimų) nustatymas taikant specialių žinių psichiatrijos srityje formas – eks-

pertizę ir objektų tyrimą. Remiantis ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir prokurorų anketavimo rezultatais 

(pateikus anoniminę anketą buvo apklausti 70 ikiteisminio tyrimo pareigūnų; 39 prokurorai; dauguma 

respondentų – turintys ne mažesnį kaip trejų metų teisinio darbo stažą einant dabartines pareigas), 

pateikiami diskutuotini šio instituto teisinio reglamentavimo aspektai. 

 

 

Siekiant uþtikrinti asmens teises ir atsiþvelgiant á jo nesugebëjimà savarankiðkai jø ginti, ypaè 
svarbu nustatyti momentà, nuo kurio toks asmuo bus pripaþintas nesugebanèiu savarankiðkai reali-
zuoti savo teisiø. Neabejotina, kad kuo anksèiau bus atskleisti (aptikti) átariamojo psichikos trûkumai 
(sutrikimai), tuo greièiau bus imtasi priemoniø uþtikrinti jo teisiø gynybà. 
 
 

Psichikos trûkumø (sutrikimø) atskleidimas 
 

Literatûroje daugiausia dëmesio skiriama átariamiesiems (kaltinamiesiems), turintiems psichikos 
trûkumø (sutrikimø), ðiø trûkumø (sutrikimø) poþymiams. Á juos gali bûti atsiþvelgiama vertinant ir kitø 
baudþiamojo proceso (liudytojø, nukentëjusiøjø ir t.t.) dalyviø psichikos bûklæ. Remiantis mokslinëje 
literatûroje pateiktos medþiagos bei archyviniø baudþiamøjø bylø analize, galima iðskirti tokius apta-
riamøjø asmenø ypatumus. 

Iðprusimas. Daþniausiai átariamieji, turintys psichikos trûkumø (sutrikimø), apibûdinami kaip 
menkai iðsilavinæ, neiðprusæ asmenys. Tai patvirtina ir archyviniø baudþiamøjø bylø tyrinëjimo rezul-
tatai. Pateikiame keletà átariamøjø pilnameèiø, kuriems buvo diagnozuoti ávairûs psichikos trûkumai 
(sutrikimai), iðsilavinimo pavyzdþiø: 4 klasių išsilavinimas: baudžiamoji byla Nr. 1-19-03, Vilniaus apy-
gardos teismas; 6 klasių išsilavinimas specialiojoje ugdymo mokykloje: baudžiamoji byla Nr. 1-160-04, 
Vilniaus apygardos teismas; 7 klasių išsilavinimas: baudžiamoji byla Nr. 1-124-03, Vilniaus apygardos 
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teismas. Menkas iðsilavinimas siejamas su psichikos trûkumais (sutrikimais), nes kai kurie jø trukdo 
siekti aukðtesnio iðsilavinimo, ásisavinti kultûros vertybes net ir tuo atveju, jei yra palankios sàlygos, 
kompensuojanèios nevisavertæ psichikà. Pavyzdþiui, keletà deðimtmeèiø vidutinio, nedidelio ir labai 
didelio intelekto sutrikimo vaikai visame pasaulyje buvo laikyti nemokytinais, ir tik praëjusio amþiaus 
8-jame deðimtmetyje jie pradëti integruoti á ðvietimo sistemà [1, p. 261]. 

Kalbëjimas laikytinas vienas ið informatyviausiø poþymiø kalbant apie psichikos (trûkumus) 
sutrikimus. Psichikos ligoniø þodinei kalbai gali bûti bûdinga: tarimo defektai, netaisyklinga artikulia-
cija, ðveplavimas, mikèiojimas ir kiti tarimo sutrikimai; prasminës klaidos – beprasmis kalbëjimas, pe-
rëjimas nuo teisingø minèiø prie melagingø, nesugebëjimas kalbant apibendrinti ir pan.; kalbos 
tempo nukrypimas nuo normos – nepertraukiamas kalbëjimas, staigus kalbëjimo tempo sulëtëjimas 
arba pagreitëjimas ir kt.; þodyno skurdumas, echolalija∗, kalbëjimo ekspresyvumas arba, atvirkðèiai, – 
neiðraiðkingumas, vienodumas ir kt. Tokiø asmenø raðytinëje kalboje gali atsispindëti: raðysenos pa-
sikeitimai: agrafija∗* (visiðkas ar dalinis sugebëjimo raðyti netekimas), vingrus raðysenos stilius, sim-
boliai (raðant daþnai naudojami ávairûs sutartiniai þenklai, simboliai); „drebanti“ raðysena, atspindinti 
hiperkineziją∗**, daþnas klaustukø bei ðauktukø naudojimas, raðto erdvinio iðdëstymo paþeidimai 
(pvz., pavadinimas uþraðomas lapo kampe) ir kt. [2, p. 59]; daroma nemaþai gramatiniø klaidø. 

Iðorë. Kartais ir pagal þmogaus iðoræ galima spræsti apie jo psichikos bûklæ. Iðoriniai kûno 
anatomijos poþymiai gali bûti pakitæ: kûno sudëjimo disproporcija, veido skeleto asimetrija, kaukolës 
struktûros anomalijos. Ið funkciniø poþymiø bûtø galima iðskirti ávairius judëjimo sutrikimus: sutrikusià 
judesiø koordinacijà, pusiausvyros sutrikimus ir kt. Funkciniams poþymiams priklauso ir mimikos su-
trikimai. Psichikos arba nervø ligà gali sukelti intensyvi sàmoninga arba nesàmoninga mimika (hiper-
mimija), menka mimika (hipomimija), mimikos visiðkas iðnykimas (amimija), neatitinkanti emocijø ar 
aplinkybiø mimika arba vaipymasis (paramimija) [3, p. 28]. 

Taip pat reikëtø atkreipti dëmesá á aprangà: drabuþiai netinkami sezonui, pagal amþiø, pernelyg 
vulgarûs ir pan. [4, p. 29]. Pavyzdþiui, teisës psichiatras ekspertas, apibûdindamas tiriamojo psichi-
kos bûklæ, pabrëþë ir ðio asmens iðorës aspektus: „netvarkingos iðorës, dvokiantis“ (baudþiamoji byla 
dël svetimo turto pagrobimo; átariamajam buvo diagnozuota lëtinë psichikos liga – paranoidinës for-
mos ðizofrenija) [5]. 

Sveikatos bûklë. Reikëtø atkreipti dëmesá á asmens fizinæ sveikatos bûklæ. Pavyzdþiui, jei áta-
riamasis perdëtai skundþiasi, kad jam kà nors skauda, vargina ðirdies plakimas, kankina baimë susi-
rgti kokia nors sunkai liga ir kt. Tokie somatinio pobûdþio skundai gali bûti susijæ su psichikos poky-
èiais. Psichiatrijoje tai vadinama somatoforminiais sutrikimais, atspindinèiais psichikos ir kûno sà-
veikà: ið smegenø plintantys impulsai suvokiami kaip atitinkami kûno ar pojûèiø pokyèiai [6, p. 383–
408].  

Psichoaktyviųjų medžiagų (PAM) vartojimas. Apie 11 proc. nusikalstamø veikø, susijusiø su nar-
kotikø apyvarta, padaro asmenys, vartojantys ðias medþiagas, todël jie gali turëti psichikos sutrikimø. 
Tuo tarpu apsvaigusiø nuo narkotikø asmenø skaièius nesiekia pusës bendrojo nusikalstamumo pro-
cento ir sudaro 0,39 proc. [7, p. 193]. Daþniausi priklausomybës „palydovai“ yra asmenybës sutriki-
mai, ið jø ypaè daþni ribinis asmenybës sutrikimas ir asocialaus elgesio sutrikimas. Asociali asmenybë 
nëra nusikaltëlio sinonimas, taèiau daugelis tokiø þmoniø nemaþà savo gyvenimo dalá praleidþia kali-
nimo ástaigose ar panaðiose vietose. Bendraujant su ðios kategorijos asmenimis neatrodo, kad jiems 
trûktø intelekto. Prieðingai, ðie asmenys pateikia labai svariø argumentø savo elgesiui paaiðkinti. 
Anksèiau tokie þmonës bûdavo vadinami psichopatais arba sociopatais [6, p. 435, 455]. 

Tokiems bendro pobûdþio psichikos trûkumø (sutrikimø) poþymiams buvo skiriama dëmesio ir 
tarpukario Lietuvos teisinëje literatûroje. Pasak Vyriausiojo Tribunolo viceprokuroro K. Þalkausko, 
remdamasis psichiatrø iðskirtais bendraisiais psichikos sutrikimø poþymiais kiekvienas, kad ir nebû-
damas tos srities specialistas, galëtø átarti, kad tam tikras asmuo yra psichiðkai nesveikas. Pavyzdþiui, 
psichiatras G. Limanas patarë teismo tardytojui kreiptis á psichiatrà, jeigu jis iðsiaiðkintø, kad tiriama-
sis: 1) gali bûti paveldëjæs negalià, jei taps þinoma, kad jo tëvai, artimieji giminaièiai arba net vaikai 

                                                 

∗Psichikos sutrikimas: ligonis nevalingai kartoja kito žmogaus tariamus žodžius; ją sukelia katatonija, sunki įgimta silpna-
protystė ar psichozė; ligonis, užuot atsakęs į klausimą, jį kartoja, dažnai dar ir mėgdžiodamas klausiančiojo intonaciją, judesius, 
mimiką. Žr. Vaitkevičiūtė V. Tarptautinių žodžių žodynas. – Vilnius: Žodynas, 2001, p. 237. 

∗* Sutrikęs gebėjimas rašyti (gr. grapho – rašau) dėl galvos smegenų kairiojo pusrutulio vidurio kaktos vingio užpakalinės 
dalies pažeidimo, dažniausiai susijęs su afazija: gr. aphasia – nebylumas – med. nebylumas, nesugebėjimas kalbėti ir suprasti 
kalbos; a. susijusi su galvos smegenų žievės kairiojo pusrutulio tam tikrų centrų pažeidimu; kalbos ir klausos organai būna 
nepakitę (žr. ten pat, p. 44, 41). 

∗** hiper- + gr. kinesis – judėjimas – nevalingi, betiksliai, įkyrūs, bereikšmiai įvairių kūno dalių judesiai; ją sukelia funkcinis ir 
organinis smegenų (dažniausiai požievio branduolių) pažeidimas (žr. ten pat, p. 379). 
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yra psichiðkai nesveiki; 2) turëjæs galvos traumø; 3) turi polinká epilepsijai, isterijai ir kitoms neuro-
zëms; 4) piktnaudþiauja alkoholiu; 5) skundþiasi galvos svaigimu, skausmu, nemiga ir t.t. 6) haliuci-
nuoja; 7) turi „ypatingà dvasios atsilikimà“ (protinis atsilikimas); 8) periodiðkai pasikartoja tam tikri 
psichikos reiðkiniai; 9) átartinai elgiasi; 10) raðo „ypatinga raðysena“ [8, p. 25].  

Þinoma, tai ne visi poþymiai, bûdingi asmenims, turintiems psichikos trûkumø (sutrikimø). Dau-
giau informacijos, bûtinos átarimams dël psichikos trûkumø (sutrikimø) patvirtinti, galima surinkti nau-
dojantis kitais þiniø apie psichikos trûkumus (sutrikimus) gavimo ðaltiniais. 

Artimøjø gminaièiø ir ðeimos nariø parodymai. Artimøjø giminaièiø ir ðeimos nariø parodymai 
dël átariamojo psichikos bûklës galëtø bûti vertinami dvejopai: viena vertus, tai pats paprasèiausias 
informacijos apie psichikos trûkumus (sutrikimus) gavimo ðaltinis; antra vertus, giminaièiai bei ðeimos 
nariai daþniausiai baudþiamojoje byloje yra suinteresuoti asmenys, galintys pateikti iðkreiptus ir neati-
tinkanèius tikrovës duomenis apie átariamojo psichikos sveikatà. Remiantis baudþiamøjø bylø me-
dþiagos analize galima konstatuoti, kad toks informacijos gavimo ðaltinis, palyginti su kitais, yra nau-
dojamas daþniau. Pavyzdþiui, „átariamojo þmona (nukentëjusioji) parodë, kad jos vyras daþnai gydësi 
psichiatrijos ligoninëse, sunkiai orientuodavosi aplinkoje, keistai elgdavosi (…)“ [9]. 

Asmens, kuriam átariami psichikos sutrikimai, parodymai. Átariamasis daþnai neslepia, kad 
turi psichikos sutrikimø, ir pats ið karto nurodo, kad yra su negalia. Tai ypaè pasakytina apie anksèiau 
teistuosius bei átariamuosius su asmenybës sutrikimais. Kita vertus, bûna ir taip, kad átariamasis nori 
nuslëpti savo negalavimus, gëdijasi ir pan. Tokiu atveju rekomenduojama pasinaudoti kitais alternaty-
viais informacijos gavimo ðaltiniais, o ne versti patá átariamàjá pasakoti apie savo psichikos bûklæ. In-
formacijos apie psichikos trûkumus (sutrikimus) ðaltinis gali bûti átariamojo nusikalstamos veikos pa-
darymo paaiðkinimai, kuriuose pasigendama motyvø, logikos ir kt. Pavyzdþiui, átariamasis, kuriam 
buvo diagnozuotas sunkus depresijos epizodas su psichozës reiðkiniais, pateikia tokius savo tëvo 
nuþudymo aplinkybiø paaiðkinimus: „(…) mane tada sukaustė kažkokia isterija, net pats negaliu pa-
aiškinti, kas man „užėjo“(…), kodėl aš taip pasielgiau su tėvu, aš pats negaliu suprasti“ [10].  

Materialûs objektai, priklausantys átariamajam, rasti jo gyvenamojoje vietoje ar prie jo. 
Pavyzdþiui, asmens namuose galima aptikti jo pieðiniø ir uþraðø, kurie galëtø bûti naudingi psichiat-
rams. Psichikos ligoniai, kuriø verbalinë raiðka susilpnëjusi, daþnai savo jausmus ir iðgyvenimus reið-
kia pieðiniais. Teiginys, kad psichikos ligoniø pieðiniai turi diagnostinës reikðmës, yra diskutuotinas. 
Pieðiniø naudojimo diagnostikai ðalininkai remiasi tuo, kad kai kuriuose psichologiniuose testuose 
(ðeimos pieðiniuose, piktogramose ir kt.) vertinami pacientø pieðiniai. Taèiau kiti psichiatrai pieðiniø 
diagnostiná vaidmená nurodo tik kaip pagalbiná [11, p. 154–160]. 

Tam tikros nusikalstamos veikos padarymo aplinkybës taip pat gali kelti átarimà dël átaria-
mojo psichikos bûklës. Tai galëtø bûti ypatingai þiaurus nusikalstamos veikos padarymo bûdas arba 
kai padaryta prieðinga teisei veika, neturinti jokio tikslo ir jokiø prieþasèiø, ir pan.  

Atskleidþiant psichikos trûkumus (sutrikimus) tam tikrà prejudicialumo reikðmæ gali turëti ásitei-
sëjæ civilinëse bylose teismø sprendimai dël asmens pripaþinimo neveiksniu arba ribotai veiks-
niu. Tik ðiuo atveju reikëtø nepamirðti laiko, praëjusios nuo asmens pripaþinimo neveiksniu (ribotai 
veiksniu), ir to momento, kai gauti duomenys, patvirtinantys asmens pagijimà. Mûsø nuomone, tai 
baudþiamajame procese galëtø bûti tik prielaida paskirti asmeniui psichiatrijos ekspertizæ, uþtikrinti 
gynëjo dalyvavimà, kruopðèiau laikytis átariamojo teisiø apsaugos uþtikrinimo garantø. 

Ðios pastabos gali padëti ikiteisminio tyrimo pareigûnams, prokurorams laiku atskleisti átaria-
mojo psichikos trûkumus (sutrikimus). Siekiant uþkirsti kelià galimoms klaidoms tyrimà atliekantis pa-
reigûnas privalo surasti, uþfiksuoti viskà, kas, jo nuomone, galëtø turëti reikðmës toliau tiriant nusi-
kalstamà veiklà. Svarbu þinoti, kad gydytojui psichiatrui svarbi kiekviena paciento gyvenimo detalë, 
smulkmena, nes tai padeda susidaryti visapusiðkesnæ nuomonæ apie tiriamàjá. 
 
 

Psichikos trûkumø (sutrikimø) nustatymas 
 

Vargu ar be psichiatrijos, psichologijos ir kitø mokslø specialiøjø þiniø ámanoma iðtirti nusikals-
tamà veikà, kurios padarymu átariamas asmuo, turintis psichikos trûkumø (sutrikimø). Visø pirma ðios 
specialiosios þinios pritaikomos ðiems trûkumams (sutrikimams) nustatyti. Viena ið specialiøjø þiniø 
naudojimo formø baudþiamajame procese yra ekspertizë. Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos 
prie Sveikatos apsaugos ministerijos ataskaitos atspindi tokius įtariamųjų, kaltinamųjų atliktų teismo 
psichiatrijos, psichologijos, narkologijos ekspertizių skaičius: 1999 m. – 2558; 2000 m. – 2341; 2001 
m. – 2370; 2002 m. – 2111; 2003 m. – 1484. Iš jų: 1999 m. – 296; 2000 m. – 239; 2001 m. – 246; 2002 
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m. – 194; 2003 m. – 207 įtariamieji (kaltinamieji) pripažinti nepakaltinamais; 2003 m. – 13 tiriamųjų pri-
pažinti ribotai pakaltinamais (pateiktos ekspertinės išvados). 

Lietuvos teisinëje literatûroje ekspertizës sàvokà 1928 m. pateikë A. Kriðèiukaitis. „Ekspertizë, – 
raðë A. Kriðèiukaitis, – tai yra iðtyrimas reikalingos bylai medþiagos, daromos nusimananèiø þmoniø – 
þinovø, tam tikrø specialistø, kurie turi pasakyti teismui ðiuo ar kitu klausimu savo kompetentingà 
nuomonæ. Visose srityse, kur teismas jauèiasi nenusimanàs, ástatymas jam leidþia ðauktis ekspertø“ 
[12, p. 166–167]. Literatûroje pateikiama ir ekspertiziø klasifikacija. Pasak profesoriaus E. Palskio, ar-
timesnë ðiuolaikinei klasifikacija buvo pateikta „Lietuviðkojoje enciklopedijoje“. Tarp nurodytøjø iðski-
riamos teisës psichiatrijos, psichologijos (byloje dalyvaujanèiø vaikø parodymams vertinti) ekspertizës 
[12, p. 169]. Tarpukario Lietuvos baudþiamojo proceso ástatymas nustatë ekspertø teises, pareigas, 
ekspertizës skyrimo pagrindus (325 str.). Ástatymas detaliai reglamentavo ekspertizës tvarkà ir bûdus. 
Tai pasakytina ir apie psichiatrijos ekspertizæ baudþiamajame procese. Tam tikrà kaltinamøjø proto ty-
rimo procedûrà 353–356 nustatë straipsniai [13, p. 291–292]. Teismo tardytojas turëjo iniciatyvà iðkelti 
kaltinamojo psichikos sveikatos klausimà, taèiau pats á já atsakyti negalëjo. Teismo gydytojas – 
psichiatras pateikdavo „nuomonæ“, kuri kartu su kita medþiaga buvo perduodama prokurorui. Proce-
dûra labai panaði á ðiø dienø Lietuvos baudþiamojo proceso ástatyme átvirtintà priverèiamøjø medici-
nos priemoniø taikymo procesà. 

Ðiandien daugelio Europos valstybiø baudþiamojo proceso ástatymai átvirtina ekspertizæ kaip 
specialiø þiniø psichiatrijos srityje naudojimo formà. Vokietijos baudþiamojo proceso kodekse numa-
tytas ekspertizës skyrimo atvejis, kai siekiama nustatyti kaltinamojo psichikos bûklæ (81 str.) [14]. 
Toks pat atvejis buvo átvirtintas ir Lietuvos baudþiamojo proceso kodekso [15], galiojusio iki 2003 m. 
geguþës 1 d. Ádomu paþymëti, kad Vokietijos ekspertizës institutas baudþiamajame procese pagrástas 
„patirties nuostatø“ teorija. Ðios nuostatos suprantamos kaip bendrosios, abstrakèios ávairiø srièiø, 
pavyzdþiui, medicinos, þinios. Remdamasis ðia teorija Vokietijos Aukðèiausiasis Teismas nurodë, kad 
ekspertas privalo arba pateikti „patirties nuostatas“, arba ávertinti faktus vadovaudamasis „patirties 
nuostatomis“, arba praneðti teismui faktus, nustatytus naudojantis specialiomis þiniomis (iðvados 
forma) [16, p. 410–411]. Tai pasakytina ir apie teisës psichiatrus ekspertus. 

Rusijos baudþiamojo proceso kodekse [17] átvirtintas eksperto ir specialisto dalyvavimas bau-
dþiamojo proceso metu. Jø veiklos formos ir veiklos formø skirtumai panaðûs á numatytus Lietuvos 
Respublikos baudþiamojo proceso kodekse, galiojusiame iki 2003 m. geguþës 1 d. [18, p. 27]. No-
rëtøsi atkreipti dëmesá á vienà ið bûtinosios ekspertizës skyrimo atvejø, átvirtintø Rusijos baudþiamojo 
proceso kodekso 196 straipsnyje: „psichinës arba fizinës átariamojo, kaltinamojo bûklës nustatymas, 
kai kyla abejoniø dël jo pakaltinamumo arba sugebëjimo savarankiðkai ginti savo teises ir teisëtus in-
teresus baudþiamajame procese“ [19, p. 503–506]. 

JAV, kitaip nei daugelyje Europos valstybiø, ekspertai dalyvauja baudþiamajame procese ðaliø 
iniciatyva. Ádomiø þiniø apie ekspertø vaidmená baudþiamajame procese galima rasti JAV Advokatø 
asociacijos Baudþiamosios justicijos psichikos sveikatos standartuose (ABA, Criminal Justice Mental 
Health Standarts). Standartas 7–1.1. taip ir pavadintas „Psichikos sveikatos bei protinio atsilikimo (sil-
pnaprotystës) specialistø vaidmuo baudþiamajame procese.“ Bendriausia prasme ðie specialistai 
apibûdinami kaip asmenys, ágijæ atitinkamà visa apimantá, formalizuotà iðsilavinimà ir specializuojasi 
tirdami þmogaus elgesá (human behavior). Ðalys specialistus kvieèia dalyvauti teismo procese, kai rei-
kia iðspræsti kaltinamojo pakaltinamumo, riboto pakaltinamumo (bausmës sumaþinimo), gebëjimo 
gintis paèiam ir kitus klausimus. Taèiau jø vaidmuo gali skirtis. Iðskiriami specialistai – vertintojai, pri-
valantys pateikti objektyvias, nepriklausanèias nuo proceso ðaliø pozicijos, iðvadas. Kad vertintojas 
pateiktø tokià iðvadà, jam suteikiama galimybë asmeniðkai bendrauti su kaltinamuoju (asmeninis in-
terviu), kadangi trauktinas baudþiamojon atsakomybën asmuo ir yra pagrindinis psichikos vertinimo 
ðaltinis (7.–3. 11. standartas). Tuo tarpu 7.–3. 8. standartas reikalauja, kad visa informacija, kuri bus 
gauta tokio vertinimo proceso metu, nebûtø pateikta kaltintojo ðaliai, kol patys gynybos atstovai ofici-
aliai neinformuos kitos ðalies ketinimo „iðkelti kaltinamojo psichikos bûklës klausimà“. Taip pat nuro-
domas ir specialistas – konsultantas, kuris gali padëti kaltinamojo apklausø metu ávertinti kaltinamojo 
sugebëjimà dalyvauti kryþminëje apklausoje, pasiûlyti apklausos strategijà bei taktikà ir kt. [20, p. 6–
13]. Kaip matome, ir JAV baudþiamajame procese psichiatras gali bûti ekspertu – vertintoju arba spe-
cialistu – konsultantu. 

Lietuvos baudþiamajame procese ðios dvi specialiøjø psichiatrijos þiniø naudojimo formos yra 
lygiavertës. Priimant procesinius sprendimus galima remtis pateiktomis tiek eksperto, tiek specialisto 
iðvadomis, taèiau èia galima bûtø áþvelgti keletà diskutuotinø aspektø.  

Pirma, tai Lietuvos Respublikos baudþiamojo proceso kodekse [21] átvirtintos skirtingos objektø 
tyrimo (205, 206 str.) bei ekspertizës (208, 209 str.) skyrimo taisyklës. Ekspertizës skyrimo procedûra 
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daug sudëtingesnë, uþtrunkanti ilgiau nei objektø tyrimas. Ne visø teisës mokslø plëtotojø nuomone, 
tokia procedûra vertintina teigiamai proceso optimalumo atþvilgiu [22, p. 62–66.]. Labai skirtingai 
ekspertizës skyrimo tvarkà vertina praktikai. Teigiamai ją vertina 30,6 proc. ikiteisminio tyrimo parei-
gūnų; 44,4 proc. – neigiamai; 13,9 proc. – labiau teigiamai negu neigiamai; 11,1 proc. – labiau neigia-
mai negu teigiamai. Iš visų apklaustų prokurorų ekspertizės skyrimo tvarką vertina teigiamai – 47,4 
proc.; 31,6 proc. – labiau teigiamai negu neigiamai; 21 proc. – neigiamai. Paprastai tirdami nusikals-
tamà veikà, visus specialaus tyrimo ir specialiøjø þiniø reikalaujanèius klausimus ikiteisminio tyrimo 
pareigûnai turëtø iðspræsti objektø tyrimo, numatyto Baudþiamojo proceso kodekso 205, 206 straips-
niuose, tvarka. Rekomenduojama ekspertizæ ikiteisminio tyrimo metu skirti tik tokiais atvejais: „kai 
objektų tyrimo metu objektai gali būti sunaikinti, sugadinti arba pakeisti taip, kad vėliau nebus galima 
atlikti jų pakartotinio tyrimo; kai atlikto objektų tyrimo rezultatai prieštarauja kitai ikiteisminio tyrimo me-
džiagai“ [23, p. 557]. 

Siekiant paspartinti procesà bûtø tikslinga ikiteisminio tyrimo metu iðtirti átariamojo psichikos 
bûklæ vadovaujantis Baudþiamojo proceso kodekso 205, 206 straipsniais. Kita vertus, psichikos sutri-
kimø nustatymas baudþiamajame procese, kaip jau buvo minëta, reikðmingas keliais aspektais, t. y. 
nustatant asmens nepakaltinamumà, ribotà pakaltinamumà ar procesiná neveiksnumà [24, p. 69–72]. 
Ðiuo atveju psichiatro, kaip eksperto ir kaip specialisto, ágaliojimø apimtis nëra vienoda. Kai galima 
átarti, kad asmuo gali bûti nepakaltinamas arba ribotai pakaltinamas, arba padarius nusikalstamà 
veikà jam sutriko psichika ir dël to jis negali suvokti savo veiksmø esmës (Priverèiamøjø medicinos 
priemoniø taikymo proceso pradþios pagrindai – 393 str.), procese kaip ekspertas dalyvauja psichiat-
ras ir atlieka ekspertizæ 396 straipsnyje nurodytais atvejais. Priverèiamøjø medicinos priemoniø tai-
kymo procese (392–406 str.) baudþiamojo ástatymo uþdraustà veikà padariusio asmens psichikos 
bûklë patikrinama ir nustatoma tik paskyrus teismo psichiatrijos ekspertizæ (396 str.). Psichiatro, kaip 
specialisto, iðvada nurodytais atvejais nëra numatyta Lietuvos Respublikos baudþiamojo proceso ko-
dekse, taèiau jos pagrindu skiriama psichiatrijos ekspertizë. Mûsø manymu, dirbamas dvigubas dar-
bas. Daugelis tyrëjø, jei jiems kyla abejoniø dël átariamojo psichikos bûklës, ið pradþiø kreipiasi á 
psichiatrà specialistà pateikdami klausimà, ar tikslinga átariamajam skirti stacionarinæ arba ambulato-
rinæ psichiatrijos ekspertizæ. Jei atsakymas teigiamas, prokuroras kreipiasi á ikiteisminio tyrimo teisëjà 
praðydamas skirti psichiatrijos ekspertizæ. Tai patvirtina tyrimo metu atliktos apklausos rezultatai. Kilus 
abejonių dėl įtariamojo psichikos būklės, iš visų apklaustų ikiteisminio tyrimo pareigūnų 41,7 proc. 
kreiptųsi į psichiatrą specialistą dėl įtariamojo psichikos būklės tyrimo (206 str.); 38,9 proc. – iš karto 
kreiptųsi į prokurorą dėl psichiatrijos ekspertizės paskyrimo klausimo išsprendimo; 19,4 proc. – pasi-
elgtų kitaip: pateiktų užklausimus, ar asmuo anksčiau gydėsi psichikos sveikatos priežiūros įstaigose; 
išanalizuotų atliekant tyrimą gautus medicinos dokumentus ir tada kreiptųsi į psichiatrą specialistą kon-
sultuotis. Iš apklaustų prokurorų kilus abejonių dėl įtariamojo psichikos būklės, 73,7 proc. iš karto 
kreiptųsi į psichiatrą specialistą dėl įtariamojo psichikos būklės tyrimo (206 str.), 15,9 proc. – iš karto 
kreiptųsi su prašymu į ikiteisminio tyrimo teisėją dėl psichiatrijos ekspertizės paskyrimo; 10,5 proc. – 
nurodytų ikiteisminio tyrimo pareigūnui kreiptis į jį dėl psichiatrijos ekspertizės klausimo išsprendimo. 

Kitas aspektas – teisës psichiatro, kaip specialisto, iðvada dël átariamojo esamø psichikos sutri-
kimø átakos baudþiamajam procesiniam veiksnumui (dël gebëjimo gintis paèiam, naudotis visomis 
procesinëmis teisëmis ir pareigomis). Taèiau ar pateikta specialisto iðvada bus pakankama atsakyti á 
toká klausimà? Lietuvos Respublikos baudþiamojo proceso kodekso 89 ir 90 straipsniø analizë rodo, 
kad specialistui keliami tam tikra prasme didesni reikalavimai nei ekspertui, kadangi specialistas turi 
turëti ne tik specialiø þiniø, bet ir ágûdþiø [22, p. 65]. Vis dëlto remiantis praktikø ekspertø duomenimis 
galima konstatuoti, kad ðiuo metu Lietuvoje dar psichiatras specialistas neturi sàlygø pateikti tokiø pat 
pagrástø iðvadø kaip ekspertas. Psichiatro specialisto atliekamas psichikos bûklës tyrimas praktikoje 
traktuojamas kaip pirminis proceso veiksmas tyrëjø abejonëms patvirtinti, psichiatro specialisto iðva-
dos pripaþástamos nepakankamomis atsakyti á vienà svarbiausiø teisiniø klausimø: ar átariamasis gali 
savarankiðkai gintis? Èia derëtø prisiminti tokià baudþiamojo procesinio veiksnumo ekspertinio áverti-
nimo aplinkybæ: psichikos bûsenos stabilumà reikia vertinti visà ikiteisminio tyrimo ir teismo proceso 
laikotarpá [6, p. 667.] Psichiatras specialistas ne visada gali atlikti toká psichikos bûklës tyrimà, kaip, 
pavyzdþiui, atliekant psichiatrijos ekspertizæ stacionare. Turime atsiþvelgti ir á tai, kad spræsdami bau-
dþiamojo procesinio veiksnumo klausimà psichiatrai ekspertai daþniausiai taiko formuluotæ, prime-
nanèià tà, kuri vartojama apibrëþiant nepakaltinamumo teisiná kriterijø [6, p. 667]. Lietuvos Respubli-
kos baudþiamojo proceso kodekse taip pat turi bûti numatytas baudþiamojo procesinio veiksnumo 
ekspertinis ávertinimas. 
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Iðvados ir rekomendacijos 
 

1. Ikiteisminio tyrimo pareigûnams atskleidþiant átariamøjø psichikos trûkumus (sutrikimus) gali 
bûti naudinga informacija apie tipinius aptariamø asmenø poþymius. Remiantis mokslinëje literatûroje 
pateiktos medþiagos bei archyviniø baudþiamøjø bylø analize, kilus abejoniø dël asmens psichikos 
sveikatos bûklës, rekomenduojama atkreipti dëmesá á jo: išprusimą; kalbėjimą (verbalinę ir rašto 
kalbą); išorę (išorinius kūno anatomijos požymius, funkcinius požymius, aprangą); fizinę sveikatos 
būklę. Daugiau informacijos, bûtinos átarimams dël átariamojo psichikos trûkumø (sutrikimø) patvirtinti, 
rekomenduojama rinkti naudojantis ðiais þiniø apie psichikos trûkumus (sutrikimus) ðaltiniais: artimųjų 
giminaičių bei šeimos narių parodymais; paties įtariamojo parodymais; materialiais objektais, priklau-
sančiais įtariamajam ir rastais jo gyvenamojoje vietoje ar prie jo; nusikalstamos veikos įvykdymo aplin-
kybėmis. 

2. Siûloma átariamøjø psichikos trûkumams (sutrikimams) nustatyti baudþiamajame procese 
ádiegti vienodà specialiø þiniø naudojimo formà – ekspertizæ. 
 
 

♦♦♦ 
 

LITERATÛRA 
 

1. Specialiojo ugdymo pagrindai. – Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2003.  
2. Радаев В. З. Особенности методики расследования преступлений, совершенных лицами, страдаю-

щими психическими недостатками [Дисс. канд. юрид. наук]. – Саратов, 1980.  
3. Medicinos enciklopedija. T. 2. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993. 
4. Криминалистическое обеспечение предварительного расследования: Учебное пособие для вузов 

[под ред. В. А. Образцова]. – Москва: Высшая школа, 1992.  
5. Baudžiamoji byla Nr. 82-1-096-00. Tardymo poskyris prie Raseinių rajono PK. 
6. Dembinskas A. Psichiatrija. – Vilnius: Vaistų žinios, 2003. 
7. Gruodytė E. Baudžiamoji atsakomybė už veikas, susijusias su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžia-

gų apyvarta: daktaro disertacija. Socialiniai mokslai: teisė (01 S). – Vilnius, 2003. 
8. Žalkauskas K. Psichijatrinės ekspertyzės reikalu // Kriminalistikos žinynas. 1935. Nr. 1. 
9. Vilniaus apygardos teismo baudžiamoji byla Nr. 1-19-03. 

10. Vilniaus apygardos teismo baudžiamoji byla Nr. 1-9-02. 
11. Survilaitė D. Agresija psichikos ligonių piešiniuose // Agresija ir smurtas – psichikos norma ir patologija. – 

Vilnius: Lietuvos teismo psichiatrijos asociacija, 2001. 
12. Palskys E. Lietuvos kriminalistikos apybraižos (1918–1940). Monografinė studija. – Vilnius: Lietuvos policijos 

akademija, 1995. 
13. Baudžiamojo proceso įstatymas su komentarais, sudarytais iš Rusijos Senato bei Lietuvos Vyriausiojo 

Tribunolo sprendimų ir kitų aiškinimų, liečiančių Didž. Lietuvos ir Klaipėdos Krašto baudžiamojo proceso 
teisę. Neoficialus leidimas [Redagavo Kavolis M.]. – Kaunas: „Literatūros“ knygyno leidimas, 1933. 

14. Strafprozessordnung (StOP) vom 7. April 1987 (BGBl. I, S. 1074, 1319) zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes zur Änderung der Strafprozessordnung vom 20. Dezember 2001. (BGBl I, S. 3879) // 
http://www.datenschutz-berlin.de/recht/de/rv/szprecht/stpo/stpo1-1.htm#p80; prisijungimo laikas: 2005-04-07. 

15. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas (su pakeitimais ir papildymais iki 2003 m. gegužės 1 
d.) // Žin. 1961. Nr. 18–148. 

16. Гуценко К. Ф., Головко Л. В., Филимонов Б. А. Уголовный процесс западных государств. – Москва: 
Зецало, 2001. 

17. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. №. 174–ФЗ. Принят 
Государственной Думой 22 ноября 2001 года. Одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 года // 
http://www.garweb.ru/project/law/doc/12025178/12025178–030.htm#11527 (prisijungta 2005 m. balandžio 7 
d.). 

18. Ткаченко А. А. Судебная психиатрия. Консультация адвокатов. – Москва: Логос, 2004. 
19. Рыжаков А. П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. – Москва: 

Норма, 2002. 
20. ABA Criminal Justice Mental Health Standards. – Washington, DC, 1989. 
21. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas (su pakeitimais ir papildymais) // Žin. 2002. Nr. 37–

1341. 
22. Малевски Г., Курапка Э. Правовое регулирование применения специальных знаний в уголовно-

процессуальном кодексе Литовской Республики // Актуальные проблемы теории и практики уголовного 
судопроизводства и криминалистики: Сб. статей: в III частях. Часть I: Вопросы уголовного судопроиз-
водства. – Москва: Академия управления МВД России, 2004. 

23. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso komentaras (Goda G., Kazlauskas M., Kuconis P et 
al. Kn. 2: I–IV dalys (1–220 straipsniai). – Vilnius: VĮ Teisinės informacijos centras, 2003. 



 

49 

24. Kanapeckaitė J. Įtariamųjų (kaltinamųjų) fiziniai arba psichiniai trūkumai bei jų reikšmė įgyvendinant teisę į 
gynybą // Jurisprudencija: mokslo darbai. 2003. T. 38(30). 

 
 

♦♦♦ 
 

Rechtzeitige Aufdeckung und Feststellung von der geistigen Behinderungen des Verdächtigten 

 

Dr. Jolanta Kanapeckaitė 

Mykolas Romeris Universität 
 
 

Gründbegriffe: Strafprozess, geistigen Behinderungen, Verdächtigte, Expertise und Objektuntersuchung. 
 

ZUSAMMENFASSUNG 
 

Im Artikel werden bestimmte Aufdeckungsmomente von den oben genannten Behiderungen dargestellt. 
Aufgrund des Materials aus der Wissenschaftsliteratur und der Analyse von den im Archiv gehaltenen 
Strafsachen wird eine nützliche Information über die typischen Züge von den zu behandelnden Personen 
angegeben, die nach diesen Kriterien unterschieden sind: Ausbildung; Rede (schriftlich, mündlich); Aussehen 
(äusserliche körperliche Merkmale, funktionale Merkmale, Bekleidung); Gesundheitszustand; Gebrauch von 
psychoaktiven Stoffen. Um die mögliche geistige Behinderungen eines Verdächtigten näher bestätigen zu 
können, braucht man mehr Information. Hier wird es empfohlen, folgende Informationsquellen heran zu 
ziehen: Aussagen von den nächsten Verwandten und den Familienmitgliedern; Aussagen des Verdächtigten; 
materielle Objekte, die dem Verdächtigte gehören und die in seiner Wohnung oder in ihrer Nähe gefunden 
worden sind; bestimmte Umstände der Straftat. Die vorgelegten Bemerkungen können den Haftunter-
suchungsbeamten, den Staatsanwälten behilflich sein, um rechtzeitig die geistige Behinderungen des 
Verdächtigten aufdecken zu können. 

Weiter wird im Artikel die Feststellung der geistigen Behinderungen anhand der speziellen Kenntnisse 
und Formen aus der Psychiatrie, d.s Expertise und Objektuntersuchung. Die heutigen Strafprozessgesetze in 
vielen europäischen Ländern enthalten die Anwendungsformen von den speziellen Kenntnissen aus dem 
Psychiatriebereich. Das ist die Teilnahme im Strafprozess eines Experten oder eines Fachmanns. Im litauischen 
Strafprozess sind diese zwei Anwendungsformen von speziellen Kenntnissen gleichgestellt. Bei der Fassung von 
entsprechenden Prozessualbeschlüssen darf man sich auf die Schlussfolgerungen sowohl von einem Experten, 
als auch von einem Fachmann stützen. Im Artikel werden diskutable Reglementierungsaspekte von diesem 
Rechtsinstitut dargelegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




