LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO 2008 M. LIEPOS 11 D.
ĮSAKYMO NR. 5-V-398 „DĖL OBJEKTŲ TYRIMŲ, EKSPERTIZIŲ ATLIKIMO IR
PAAIŠKINIMŲ TEIKIMO LIETUVOS POLICIJOS KRIMINALISTINIŲ TYRIMŲ
CENTRE BEI TERITORINIŲ POLICIJOS ĮSTAIGŲ KRIMINALISTINIŲ TYRIMŲ
PADALINIUOSE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017 m. kovo 3 d. Nr. 5-V-206
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos policijos įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi:
1. P a k e i č i u Objektų tyrimų, ekspertizių atlikimo ir paaiškinimų teikimo Lietuvos
policijos kriminalistinių tyrimų centre bei teritorinių policijos įstaigų kriminalistinių tyrimų
padaliniuose nuostatus, patvirtintus Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. liepos 11 d.
įsakymu Nr. 5-V-398 „Dėl Objektų tyrimų, ekspertizių atlikimo ir paaiškinimų teikimo Lietuvos
policijos kriminalistinių tyrimų centre bei teritorinių policijos įstaigų kriminalistinių tyrimų
padaliniuose nuostatų patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu 9 punktą ir išdėstau jį taip:
„9. BPK ir Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo nustatytais atvejais
specialistai gali teikti paaiškinimus žodžiu, raštu arba užprotokoluoti specialisto paaiškinimą. Šiais
paaiškinimais sprendžiami tyrimų skyrimo tikslingumo, medžiagos paruošimo tolesniam tyrimui ir
kiti ikiteisminio tyrimo bei kriminalinės žvalgybos metu iškylantys klausimai.“
1.2. Pakeičiu 19 punktą ir išdėstau jį taip:
„19. Tyrimui atlikti objektai pateikiami supakuoti, su jais pateikiami dokumentai turi atitikti
BPK bei šių nuostatų reikalavimus. Šiuo tikslu turi būti pateikiama:
19.1. užduotis (nutartis);
19.2. daiktai, dokumentai bei kitokie tyrimo objektai, jeigu reikia – lyginamieji
pavyzdžiai.“
1.3. Pakeičiu 33 punktą ir išdėstau jį taip:
„33. Ekonominiam tyrimui atlikti pateikiami dokumentai turi būti susegti į segtuvus arba
sudėti į aplankus ir sunumeruoti. Visi dokumentai turi būti surašyti į aprašą ir nurodyta, pagal kokią
ikiteisminio tyrimo (bylos) medžiagą jie siunčiami, bei aprašytas kiekvienas segtuvas – nurodytas jo
pavadinimas arba kiti požymiai, identifikuojantys konkretų segtuvą, lapų skaičius. Jei pateikiamų
dokumentų nedaug, juos galima nurodyti užduotyje (nutartyje), taip pat nurodant pateikiamos
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baudžiamosios bylos tomo numerį ir lapų skaičių. Apskaitos duomenys ar kita tyrimui reikšmės
turinti informacija, sukaupta kompiuterinėse laikmenose, turi būti atspausdinta, patvirtintas jos
tikrumas ir pateikiama pagal bendrus dokumentų pateikimo reikalavimus. Esant dideliam kiekiui
informacijos kompiuterinėje laikmenoje, tyrimui pateikiama atspausdinta tik specialisto nurodyta
tyrimui reikalinga medžiaga, kurios tikrumas patvirtinamas, ir kompiuterinė laikmena.“
1.4. Pakeičiu 38 punktą ir išdėstau jį taip:
„38. Tyrimo atlikimo pagrindas yra Centro padalinio ar kriminalistinių tyrimų padalinio
vadovo pavedimas atlikti objektų tyrimą.“
1.5. Pakeičiu 40 punktą ir išdėstau jį taip:
„40. Specialistas (ekspertas), gavęs visus tirti pateiktus objektus ir dokumentus su Centro
padalinio

vadovo,

kriminalistinių

tyrimų

padalinio

vadovo

pavedimu,

atlieka

tyrimą,

vadovaudamasis tyrimų atlikimą reglamentuojančiomis procedūromis, griežtai laikydamasis
įstatymų ir kitų teisės aktų, tyrimus reglamentuojančių norminių aktų reikalavimų. Tyrimą atlikęs
nešališkai ir išsamiai, jis išvadą pateikia savo vardu ir yra asmeniškai už ją atsakingas.“
1.6. Pakeičiu 41 punktą ir išdėstau jį taip:
„41. Kai tyrimui atlikti pateikta ne visa reikalinga medžiaga, specialistas (ekspertas),
suderinęs su tiesioginiu vadovu, turi teisę raštu prašyti tyrimą paskyrusios institucijos pateikti jam
reikiamą papildomą medžiagą. Rašte dėl papildomos medžiagos specialistui (ekspertui) pateikimo
turi būti nurodyti prašymo motyvai ir prašoma pateikti medžiaga.“
1.7. Pakeičiu 42 punktą ir išdėstau jį taip:
„42. Raštas dėl papildomos medžiagos specialistui (ekspertui) pateikimo nustatyta tvarka
pasirašomas Centro padalinio vadovo, kriminalistinių tyrimų padalinio vadovo, registruojamas ir
siunčiamas tyrimą paskyrusiai įstaigai. Skubiais atvejais prašymas dėl papildomos medžiagos
specialistui (ekspertui) pateikimo tyrimą paskyrusiai institucijai gali būti perduodamas telefonu,
vėliau pateikiamas oficialiu raštu ar tarnybiniu pranešimu. Jei per mėnesį nuo oficialaus prašymo
pateikimo papildoma medžiaga nepateikiama, atliekami turimos medžiagos tyrimai arba medžiaga
grąžinama neatlikus tyrimo.“
1.8. Pakeičiu 44 punktą ir išdėstau jį taip:
„44. Užduotis atlikti tyrimą nepriimama arba priimti objektai ir dokumentai tyrimą
paskyrusiai institucijai grąžinami su pranešimu, kad specialistas (ekspertas) negali pateikti išvadų,
jei:
44.1. toks tyrimas Centre ar kriminalistinių tyrimų padalinyje neatliekamas;
44.2. nėra su objektu pateikiamų dokumentų (nutarties ar užduoties, prašymo ir pan.);
44.3. objektų ar jų pakuočių skaičius neatitinka su objektais pateiktuose dokumentuose nurodyto skaičiaus;
44.4. yra akivaizdžių objektų pakuotės pažeidimų;
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44.5. nutartis ar užduotis yra nepasirašyta arba neregistruota įstaigoje, kurios pareigūnas skiria tyrimą.“
1.9. Pakeičiu 50 punktą ir išdėstau jį taip:
„50. Specialisto išvados ir priedų (fotolentelės, planai, schemos ar kita medžiaga)
pirmuosius ir antruosius egzempliorius pasirašo tyrimą atlikęs specialistas, jo parašas ant pirmojo
egzemplioriaus patvirtinamas Centro, kriminalistinių tyrimų padalinio antspaudu. Identifikacinių
tyrimų specialisto išvadą pasirašo du specialistai, jeigu tai nustatyta standartinės veiklos
procedūrose. Tais atvejais, kai išvados neturi priedų, kurių negalima pridėti į elektroninio
dokumento pakuotę, išvados rengiamos kaip elektroniniai dokumentai ir atitinkamai pasirašomos
kvalifikuotu elektroniniu parašu, nenaudojant antspaudo.“
1.10. Pakeičiu 51 punktą ir išdėstau jį taip:
„51. Centro padalinio vadovas ar jo įgaliotas asmuo, kriminalistinių tyrimų padalinio
vadovas ar jo įgaliotas asmuo patikrina parengtą specialisto išvadą ir jos pagrįstumą bei vizuoja
antrąjį jos egzempliorių. Specialisto išvados su priedais (jeigu jų reikia) pirmasis egzempliorius
registruojamas ir išsiunčiamas tyrimą paskyrusiai institucijai ar grąžinamas pasirašytinai tiesiogiai
jos įgaliotam asmeniui, o antrasis egzempliorius ir kita rašytinė tyrimo medžiaga saugoma Centre,
kriminalistinių tyrimų padalinyje. Kai išvados rengiamos kaip elektroniniai dokumentai, jos
rengiamos vienu egzemplioriumi, o nurodyti asmenys vizuoja dokumentą kvalifikuotais
elektroniniais parašais.“
1.11. Pakeičiu 60 punktą ir išdėstau jį taip:
„60. Ekspertizės akto ir priedų (fotolentelės, planai, schemos ar kita medžiaga) pirmuosius
ir antruosius egzempliorius pasirašo tyrimą atlikęs ekspertas, jo parašas pirmajame egzemplioriuje
tvirtinamas Centro, kriminalistinių tyrimų padalinio antspaudu. Identifikacinių tyrimų ekspertizės
aktą pasirašo du ekspertai (jeigu tai nustatyta standartinės veiklos procedūrose). Tais atvejais, kai
išvados neturi priedų, kurių negalima pridėti į elektroninio dokumento pakuotę, išvados rengiamos
kaip elektroniniai dokumentai ir atitinkamai pasirašomos kvalifikuotu elektroniniu parašu,
nenaudojant antspaudo.“
1.12. Pakeičiu 61 punktą ir išdėstau jį taip:
„61. Centro padalinio vadovas ar jo įgaliotas asmuo, kriminalistinių tyrimų padalinio
vadovas ar jo įgaliotas asmuo patikrina parengtą ekspertizės aktą ir jo pagrįstumą bei vizuoja antrąjį
jo egzempliorių. Ekspertizės akto (su priedais) pirmasis egzempliorius registruojamas ir
išsiunčiamas tyrimą paskyrusiai institucijai ar grąžinamas pasirašytinai tiesiogiai jos įgaliotam
asmeniui, o antrasis ir kita rašytinė medžiaga saugomas Centre, kriminalistinių tyrimų padalinyje.
Kai išvados rengiamos kaip elektroniniai dokumentai, jos rengiamos vienu egzemplioriumi, o
nurodyti asmenys vizuoja dokumentą kvalifikuotais elektroniniais parašais.“
1.13. Pakeičiu 64 punktą ir išdėstau jį taip:
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„64. Objektų tyrimas fizinio ar juridinio asmens prašymu atliekamas esant Centro vadovo
ar jo pavaduotojo pavedimui ir padalinio vadovo užduočiai, kriminalistinių tyrimų padalinio vadovo
pavedimui bei gavus tyrimo išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.“
1.14. Pakeičiu 65 ir 66 punktuose, 66.1 papunktyje bei 67 ir 68 punktuose žodį „pažyma“ į
žodžius „specialisto išvada“.
1.15. Pakeičiu 69 punktą ir išdėstau jį taip:
„69. Specialisto išvados ir priedų (fotolentelės, planai, schemos ar kita medžiaga)
pirmuosius ir antruosius egzempliorius pasirašo tyrimą atlikęs specialistas, jo parašas ant pirmojo
egzemplioriaus patvirtinamas Centro, kriminalistinių tyrimų padalinio antspaudu. Tais atvejais, kai
išvados neturi priedų, kurių negalima pridėti į elektroninio dokumento pakuotę, išvados rengiamos
kaip elektroniniai dokumentai ir atitinkamai pasirašomos kvalifikuotu elektroniniu parašu,
nenaudojant antspaudo.“
1.16. Pakeičiu 70 punktą ir išdėstau jį taip:
„70. Centro padalinio vadovas ar jo įgaliotas asmuo, kriminalistinių tyrimų padalinio
vadovas ar jo įgaliotas asmuo patikrina parengtą specialisto išvadą ir jos pagrįstumą bei vizuoja
antrąjį jos egzempliorių. Specialisto išvados su priedais (jeigu jų reikia) pirmasis egzempliorius
registruojamas ir išsiunčiamas prašymą pateikusiam fiziniam arba juridiniam asmeniui ar
pasirašytinai grąžinamas tiesiogiai, o antrasis egzempliorius kartu su rašytine tyrimo medžiaga
saugomas Centre, kriminalistinių tyrimų padalinyje. Kai išvados rengiamos kaip elektroniniai
dokumentai, jos rengiamos vienu egzemplioriumi, o nurodyti asmenys vizuoja dokumentą
kvalifikuotais elektroniniais parašais.“
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. balandžio 1 d.
3. S k e l b i u šį įsakymą Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto
svetainėje.

Policijos generalinis komisaras

Linas Pernavas

