Зміна закону: Постанови Nr. 37-1341, Nr. 46, 2002 р.
Неофіційний текст закону
ЗАКОН ПРО
УХВАЛЕННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ
КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
14 БЕРЕЗНЯ 2002 РОКУ, Nr. IX-785
Вільнюс

Стаття 1. Ухвалення Кримінально-процесуального кодексу Литовської Республіки
Цим законом Сейм ухвалив Кримінально-Процесуальний Кодекс Литовської Республіки
.
Стаття 2. Затвердження Кримінально-процесуального кодексу Литовської Республіки
Кримінально-процесуальний кодекс Литовської Республіки було затверджено за
датою, вказаною в окремому законі.
Розділ 3. Порядок набуття чинності Кримінально-процесуального кодексу Литовської
Республіки
Порядок набуття чинності Кримінального-процесуального кодексу Литовської
Республіки визначається окремими законами.
Оголошено про ухвалення цього закону Сеймом Литовської Республіки.

ВАЛДАС АДАМКУС

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛІКИ
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УХВАЛЕНО
законом Nr. IX-785
14 березня 2002 р.

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС
ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
КОДЕКС
ЧАСТИНА I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
РОЗДІЛ І
ПОЯСНЮВАЛЬНІ СТАТТІ ЩОДО ВЕДЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Стаття 1. Ведення кримінального процесу
1. Ведення кримінального процесу передбачає захист скоріше не загальнолюдських
та громадських прав осіб позбавлених волі, а загальних та державних інтересів, виключне
розкриття злочинної діяльності та застосування належних законів, котрі передбачають
справедливе покарання для осіб, що причетні до скоєння злочинної діяльності та
виправдання для осіб, що не є причетними до такої діяльності.
2. Правила ведення кримінального процесу узгодженні правовими актами Євросоюзу,
котрі увійшли до Кримінально-процесуального кодексу Литовської Республіки.
Посилання на статтю:
Nr. IX-2170, 2004-04-27, Žin., 2004, Nr. 72-2493 (2004-04-30)
Стаття 2. Зобов’язання щодо розкриття злочинної діяльності
Прокурор разом з установами досудового розслідування у разі виникнення будь-яких
ознак злочинної діяльності, зобов'язані в межах своєї компетенції порушити кримінальну
справу в кожному випадку виявлення ознак злочину та вжити всіх передбачених законом
заходів для того, щоб у найкоротший термін провести належне розслідування та розкриття
злочинної діяльності.
Стаття 3. Обставини, що виключають провадження в кримінальній справі:
1. Кримінальну справу не може бути порушено, а порушена справа підлягає
закриттю:
1) за відсутністю ознак злочинної або кримінальної діяльності;
2) у разі закінчення терміну кримінальної відповідальності;
3) якщо кримінальні дії вчинені особою, котра згідно з міжнародними правовими
нормами має недоторканість (імунітет) у відношенні до кримінальної юрисдикції, або у разі
відсутності компетентних установ, які мають право надавати дозволи щодо притягнення до
кримінальної відповідальності цих осіб на підставі відповідних законів;
4) щодо осіб, які не досягли на час вчинення суспільно небезпечного діяння віку, за
яким передбачається притягнення до кримінальної відповідальності;
5) за примиренням обвинуваченого, підсудного з потерпілим у справах, які
порушуються не інакше як за скаргою потерпілого, у порядку передбаченому статтею 407
цього Кодексу
6) за відсутністю скарги потерпілого, якщо справу може бути порушено не інакше як
за його скаргою, крім випадків, коли представнику захисту (адвокату) або прокуророві
надається право порушувати справи і при відсутності скарги потерпілого;
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7) щодо померлого, за винятком випадків, коли провадження в справі є необхідним
для реабілітації померлого або відновлення справи щодо інших осіб за новими обставинами;
8) щодо особи, про яку є невідкликана постанова досудового органу дізнання,
слідчого, прокурора про закриття справи за тим же обвинувачуванням;
9) якщо згідно з порядком, визначеним у статті V Кримінального кодексу Литовської
Республіки, передбачається звільнення від кримінальної відповідальності.
2. Якщо обставини, зазначені у пункті 1 частини 1 цієї статті, виявляються в стадії
судового розгляду, суд доводить розгляд справи до кінця, і у випадку, передбаченому цим
пунктом, виносить виправдувальний вирок.
Стаття 4. Чинність та територія дії Кримінально-процесуального кодексу
Литовської Республіки
1. Процесуальний порядок, визначений у Кримінально-процесуальному кодексі
Литовської Республіки, є чинним протягом провадження кримінальної справи.
2. Провадження в кримінальних справах на території Литовської Республіки
здійснюється за правилами цього Кримінально-процесуального кодексу Литовської
Республіки, незалежно від місця вчинення злочину.
3. Якщо міжнародними угодами з Литовською Республікою передбачені будь-які
інші правила, не зазначені у цьому Кодексі, тоді переважне право надається правилам
міжнародних угод.
Стаття 5. Застосування Кримінально-процесуального кодексу Литовської
Республіки у справах іноземних громадян та осіб без громадянства
1. Процеси у зв’язку з кримінальною діяльністю, до якої причетні іноземні піддані та
особи без громадянства на території Литовської Республіки, порушуються згідно з
положеннями Кримінального-процесуального кодексу Литовської Республіки.
2. Рішення з питань щодо кримінальної відповідальності осіб, котрі згідно з
міжнародними правовими нормами, користуються дипломатичною недоторканістю по
відношенню до кримінальної юрисдикції, і які є причетними до злочину на території
Литовської Республіки, приймаються відповідно до міжнародних договорів з Литовською
Республікою та Кримінального-процесуального кодексу Литовської Республіки.
3. Особи, котрі користуються дипломатичною недоторканістю по відношенню до
кримінальної юрисдикції, не можуть бути затриманими і не підлягають арешту. Порушення
та провадження кримінальної справи у порядку, встановленому цим Кодексом проти цих
осіб, може відбуватися лише з дозволу або на підставі прохання до цих осіб. Дозволи від цих
осіб передаються через МЗС Литовської Республіки.
Стаття 6. Правосуддя чиниться лише у суді
1. Кримінальні справи розглядаються лише у судах.
2. Судочинство з розгляду кримінальних справ відбувається за принципом, що перед
законом та судом усі люди рівні, незважаючи на походження, соціальне та майнове
положення, національність, расу, стать, освіту, мову, релігійні та політичні переконання, тип
та характер діяльності, місце проживання та інші обставини.
3. Забороняється надавати будь-кому привілеї або обмежувати у правах людей,
виходячи з їхнього соціального або майнового положення.
Стаття 7. Принцип змагання у судочинстві
1. Розгляд справ у суді відбувається за принципом змагання.
2. Під час розгляду у суді справ сторони звинувачення та захисту мають рівні права
щодо представлення у суді свідчень та доказів, запрошення свідків, надання прохань,
оскаржувати аргументи інших сторін та відстоювати свою позицію з усіх питань, що мають
відношення до розгляду справи у суді з метою доведення своєї правоти.

4
Стаття 8. Мова, якою проводиться судочинство
1. Провадження судочинства у кримінальних справах в Литовський Республіці
відбувається державною мовою.
2. Особам, що беруть участь у справі і не володіють литовською мовою, якою
проводиться судочинство, забезпечується право робити заяви, давати свідчення, заявляти
клопотання, ознайомитися з усіма матеріалами справи, виступати в суді рідною мовою або
іншою мовою, якою вони володіють, а також користуватися послугами перекладача в
порядку, встановленому цим Кодексом.
3. Слідчі і судові документи, відповідно до встановленого цим Кодексом порядку,
вручаються обвинуваченому або засудженому в перекладі на його рідну мову або іншу
мову, якою він володіє.
Стаття 9. Публічний розгляд справ у суді (Гласність судового розгляду)
1. Розгляд справ у всіх судах відкритий, за винятком випадків, коли це суперечить
інтересам охорони державної або іншої захищеної законом таємниці або захисту
професійних, комерційних або національних інтересів.
2. Окрім випадків, зазначених у пункті 1 цієї статті, закритий судовий розгляд,
допускається за мотивованою ухвалою суду в справах про злочини осіб, які не досягли
вісімнадцятирічного віку, в справах про статеві злочини, а також в інших справах з метою
запобігання розголошенню відомостей про інтимні сторони життя осіб, які беруть участь у
справі, та у разі коли цього потребують інтереси безпеки осіб, взятих під захист, якщо вони
виступають свідками або постраждалими сторонами у справі.
3. Закриті справи можуть розглядатися тільки на підставі судового рішення. Рішення
щодо закритого розгляду справ у суді можуть прийматися по відношенню до усіх або тільки
окремих справ та їхніх частин. Закриті судові засідання з розгляду справ відбуваються за
правилами ведення загального процесу.
4. Особи віком до шістнадцяти років, котрі не виступають у якості звинувачених,
засуджених або свідків у справі, у залу проведення судових засідань не допускаються під
час розгляду справи.
5. Судові рішення, прийняті під час розгляду закритих судових справ, оголошуються
для усіх сторін у вигляді судового вироку (постанови).
Стаття 10. Забезпечення підозрюваному, обвинуваченому і підсудному права на
захист
1. Підозрюваному, обвинуваченому і підсудному забезпечується право на захист. Це
право йому надається з моменту його затримання або першого допиту.
2. Особа, яка проводить досудове дізнання, слідчий, прокурор, суддя і суд зобов'язані
надати підозрюваному, обвинуваченому і підсудному можливість захищатися
встановленими законом засобами від пред'явленого обвинувачення та забезпечити охорону
їх особистих і майнових прав.
Стаття 11. Дотримання принципу пропорційності щодо застосування
примусових заходів у процесі дізнання та розслідування судових справ
1. Примусові заходи під час розгляду справ можуть застосовуватися у випадках, коли
без них неможливо обійтись в рамках провадження судочинства, однак застосування будьяких примусових заходів у судочинстві має бути негайно припинено у разі відсутності
потреби у них.
2. Забороняється під час проведення дізнання та судочинства з використанням
примусових заходів у порядку, передбаченому цим Кодексом, домагатись свідчень
обвинуваченого та інших осіб, які беруть участь у справі, шляхом насильства, погроз та
інших заходів, що принижують людську гідність або зашкоджують здоров'ю людини.
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Застосування фізичної сили дозволяється лише тоді, коли у цьому виникає потреба під час
проведення судочинства з метою запобігання загрози судочинству.
РОЗДІЛ II
РОЗ'ЯСНЕННЯ ЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ КОДЕКСУ
Стаття 12. Апеляційна інстанція
"Апеляційна інстанція" – апеляційний або окружний суд Литви, що розглядає справи
за апеляціями на вироки, ухвали і постанови суду першої інстанції, які не набрали законної
сили.
Стаття 13. Апеляційна скарга
"Апеляційна скарга" – скарга, що подається у встановленому законом порядку про
скасування або зміну судового рішення, прийнятого постановою суду першої інстанції.
Стаття 14. Апелянт
"Апелянт" – особа, що подає апеляційну скаргу.
Стаття 15. Близькі родичі
"Близькі родичі" – особи, визначені у пункті 1 статті 248 Кримінального кодексу
Литовської Республіки.
Стаття 16. Верховний суд
"Верховний суд" – суд, котрий у спеціальному порядку, визначеному цим Кодексом,
займається розглядом справ та вирішує питання стосовно вироків судових інстанцій
нижчого підпорядкування.
Стаття 17. Захисник
1. "Захисник” – особа, яка в порядку, встановленому законом, уповноважена
здійснювати захист прав і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного,
засудженого, виправданого та надання їм необхідної юридичної допомоги при провадженні
у кримінальній справі.
2. Захисник може бути адвокатом або помічником адвоката, що призначається у
встановленому законом порядку.
Стаття 17 (1). Європейський ордер на арешт
1. "Європейський ордер на арешт” – вирок судових інстанцій держав-членів
Євросоюзу, за якими інші держави-члени Євросоюзу зобов’язані здійснювати арешт та
передавати, згідно з таким вироком, вказаних у ньому осіб з метою переслідування цих осіб
у кримінальних справах та позбавлення їх свободи через відповідне покарання на підставі
рішення Ради від 13 червня 2002 року за номером 2002/584/TVR „Про вимоги щодо
визначення форми та змісту процедури видачі злочинців державами-членами Євросоюзу у
порядку, встановленому у п.1 статті 8 в рамках виконання Європейського ордеру на арешт”.
2. Постанова та вирок про видачу осіб на підставі Європейського ордеру на арешт
згідно з п.1.цієї статті, передається факсимільними засобами або іншими належними
електронними засобами, якщо вони гарантують автентичність та дійсність передачі
інформації.
Додаткові статті кодексу:
Nr. IX-2170, 2004-04-27, Žin., 2004, Nr. 72-2493 (2004-04-30)
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Стаття 18. Посадові особи, що проводять досудове слідство
Посадовими особами для проведення досудового слідства визначаються особи, що
працюють в установах досудового слідства, котрі беруть участь у проведенні досудового
слідства за дорученням щодо виконання досудового слідства у визначеному цим Кодексом
порядку з метою встановлення осіб, причетних до скоєння злочину та визначення обставин
скоєння злочину.
Стаття 19. Суддя досудового слідства
"Суддя досудового слідства” – суддя окружного суду, призначений головою
окружного суду на виконання визначеної законом процесуальної діяльності без права
прийняття судових постанов або вироків.
Стаття 20. Докази
1. Доказами є фактичні дані, що визначають обставини у кримінальній справі у
встановленому законом порядку.
2. Тільки суддя або суд може вирішувати що одержані фактичні дані є доказами у
конкретній справі.
3. Доказами можуть бути тільки такі фактичні дані, які підтверджують або
спростовують будь-які обставини, які мають значення для законного вирішення справи.
4. Доказами можуть бути тільки фактичні дані одержані законним шляхом, котрі
можуть бути підтвердженими у ході судочинства, порядок якого встановлюється цим
Кодексом.
5. Судді оцінюють докази згідно зі своїми внутрішніми переконаннями, виключно
обґрунтованим підходом та безпристрасністю під час ведення судочинства з усіляких справ
із додержанням чинного законодавства.
Стаття 21. Підозрюваний
1. Підозрюваним визнається учасник досудового слідства.
2. Особу може бути затримано, коли вона підозрюється у причетності до скоєння
злочину, або при наявності доказів у її причетності до злочину, або якщо особа не з'явилась
на допит у порядку, визначеному статтею 187 Кодексу, за наявністю належних доказів.
3. Коли особа переховується або не відомо її місце проживання, вона може опинитися
під підозрою згідно з постановою прокурора або постановою судді досудового слідства.
4. Підозрюваний має право: знати, в чому він підозрюється; давати свідчення або
відмовитися давати свідчення і відповідати на запитання; мати захисника і побачення з ним
до першого допиту; подавати докази; заявляти клопотання і відводи; вимагати перевірки
судом чи прокурором правомірності затримання; подавати скарги на дії і рішення особи, яка
проводить оперативно-розшукові дії та дізнання, слідчого і прокурора, а за наявності
відповідних підстав - на забезпечення безпеки.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
Стаття 22. Обвинувачений
1. Обвинувачений визнається учасником досудового слідства.
2. Обвинуваченим є особа, щодо якої в установленому цим Кодексом порядку
винесена прокурором постанова про притягнення як обвинуваченого. Після призначення
справи до судового розгляду обвинувачений називається підсудним згідно з затвердженим
прокурором актом або постановою про обвинувачення з приводу якого порушується
кримінальна справа.
3. Обвинувачений має право: знати, в чому його обвинувачують; давати свідчення з
пред'явленого йому обвинувачення або відмовитися давати свідчення і відповідати на
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запитання; мати захисника і побачення з ним до першого допиту; подавати докази; заявляти
клопотання; ознайомлюватися після закінчення досудового слідства або дізнання з усіма
матеріалами справи; брати участь у судовому розгляді в суді першої інстанції, з правом
застосування його рідної мови або мови, якорю він володіє; заявляти відводи; подавати
скарги на дії і рішення особи, яка проводить дізнання.
4. Стосовно обвинуваченого можуть ухвалюватися вироки звинувачення з приводу
його засудження, або вирок скасування звинувачень.
Стаття 23. Обвинувальний акт (висновок)
”Обвинувальний акт” - документ, що ухвалюється прокурором, і яким завершується
досудове слідство, у якому надається описання злочину, наводяться фактичні дані, за якими
ґрунтується звинувачення, на вказується посилання на відповідний закон про покарання
злочину.
Стаття 24. Касаційна інстанція
”Касаційна інстанція” – Верховний Суд Литви. Він займається розглядом справ за
скаргами з приводу виправдувальних постанов або вироків.
Стаття 25. Касаційна скарга
”Касаційна інстанція” – скарга, що подається у встановленому законом порядку з
приводу виправдувальних постанов або вироків.
Стаття 26. Касаторій
”Касаторій” – особа яка подає касаційну скаргу.
Стаття 27. Нічний час
”Нічний час” – часовий відрізок з 22 до 6 години.
Стаття 28. Потерпілий
1. Потерпілим вважається фізична особа, якій злочином заподіяно моральну, фізичну
або майнову шкоду. Особа визнається потерпілою на підставі рішення досудової слідчої
інстанції, постанови прокурора або судового вироку.
2. Потерпілий і його представник мають право: подавати докази; заявляти
клопотання; заявляти відводи; ознайомлюватися з усіма матеріалами справи під час ведення
досудового слідства та суду; брати участь у судовому розгляді; подавати скарги на дії особи,
яка проводить досудове дізнання, слідчого, прокурора і суду, а також подавати скарги на
судові вироки та постанови; обирати заключне слово.
3. Потерпілий повинен давати свідчення. Він дає присягу та несе відповідальність за
дачу неправдивих свідчень у якості свідка.
Стаття 29. Вирок
1. „Вироком” вважається: документ, ухвалений судом першої інстанції під час
проведення судового засідання, у якому визначається винність або невинність
обвинуваченого, і якщо обвинуваченого визнано винним, то йому призначається покарання
або звільнення від покарання; документ, який суд апеляційної інстанції змінює або скасовує
на підставі рішення суду першої інстанції; документ, за яким суд першої інстанції або
апеляційної інстанції припиняє справу.
2. Постанова щодо терміну ухвалення вироку та провадження судочинства.
Стаття 30. Постанова
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„Постановою” вважається документ, який мотивує ведення органами досудового
слідства або прокурором розслідування злочинної діяльності, зокрема це акт обвинувачення.
Стаття 31. Розпорядження
„Розпорядженням” вважається рішення судді або суду з кримінальної справи,
зокрема йдеться про накази щодо ухвалення вироків та судових рішень про покарання.
Стаття 32. Суд першої інстанції
„Суд першої інстанції” – окружний суд або місцевий суд, що приймає рішення та
постанови з кримінальної справи, окрім окружного суду, який має компетенцію розглядати
справу в апеляційному порядку.
Стаття 33. Присяга
1. Присяга це урочиста клятва, що дається суду щодо дотримання прав, давати
правдиві свідчення або правдиво свідчити у суді.
2. Згідно закону слово у суді може надаватися свідку, обвинуваченому, експерту,
спеціалісту та перекладачу.
Стаття 34. Приватний обвинувач
1. Приватний обвинувач – потерпілий або його представник, які виставляють свої
обвинувачення згідно з порядком, встановленим у Кодексі щодо приватних обвинувачень у
справі.
2. Приватний обвинувач, який бере участь у розгляді справи судом першої інстанції,
пред’являє обвинувачення, подає докази та бере участь у їхньому розслідуванні та слідстві,
йому надається заключне слово, він також може пропонувати переклад доказів для
підсудного під час засідання, застосування кримінальних законів, міри та строку покарання,
відшкодування потерпілому збитків заподіяних злочином.
3. Приватний обвинувач має право брати участь у апеляційному процесі.
Стаття 35. Прокурор
„Прокурор” – генеральний прокурор Литовської Республіки якому, згідно з його
компетенцією, підзвітні прокурори, що беруть участь у розгляді кримінальних справ.
Стаття 36. Протокол
„Протокол” – документ що затверджує, за встановленим цим Кодексом порядком,
факт виконання досудового дізнання, слідства а також судочинства, без впровадження
результатів.
Стаття 37. Поважні причини, з яких особи не можуть брати участь у
кримінальному процесі
1. Особи не можуть брати участь під час проведення кримінального процесу з
наступних поважних причин:
1) позбавлення волі через адміністративний арешт, затримання, взяття під варту або
відбуття покарання;
2) форс-мажорних обставин внаслідок епідемії, військових подій, сильних паводків та
повеней, або інших подібних обставин непереборної сили;
3) відбуття у тривалий рейс на кораблі;
4) раптовий виклик особи через позбавлення її значної частини майна;
5) через погіршення стану здоров'я внаслідок серйозної хвороби, коли ця особа не
може з’явитися за судовою повісткою;
6) внаслідок смерті членів сім’ї або близьких родичів або коли їхнє життя перебуває
під серйозною загрозою;
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7) у разі неодержання повістки або її одержання з запізненням.
2. Коли на підставі рішення органів досудового дізнання, прокурора, судді
досудового слідства або суду особу звільняють від участі з поважної причини або коли у її
присутності вже не має потреби.
Стаття 38. Члени сім’ї
Членами сім’ї вважаються особи, які є близькими родичами і з якими живеш разом:
батьки (прийомні батьки), діти (усиновлені діти), брати, сестри та особи, з якими ви
перебуваєте у шлюбі, подружжя або особи з якими ви спільно проживаєте без реєстрації
шлюбних стосунків (партнерство), батьки подружжя.
Стаття 39. Суддя
„Суддя” – голова Верховного Суду Литви, голова підрозділів Верховного Суду
Литви, суддя Верховного Суду Литви; голова Апеляційного Суду Литви, голова підрозділів
Апеляційного Суду Литви, суддя Апеляційного Суду Литви; голова окружного суду, голова
підрозділу окружного суду, суддя окружного суду; голова районного суду, голова підрозділу
районного суду, суддя районного суду.
Стаття 40. Суд
1. „Суди” - Верховний Суд Литви, Апеляційний Суд Литви, окружний суд, районний
суд.
2. „Суд” - суддя районного суду або судова колегія районного суду, суддя окружного
суду або підрозділи судової колегії з розгляду кримінальних справ окружного суду, які
займаються розглядом справ першої інстанції; підрозділи судової колегії з розгляду
кримінальних справ окружного суду у апеляційному порядку; суддя Апеляційного суду
Литви або підрозділи судової колегії з розгляду Кримінальних справ цього суду, які
займаються розглядом справ у апеляційному порядку; розширена судова колегія з кількістю
від трьох до семі суддів з розгляду кримінальних справ Верховного Суду Литви або
територіальні підрозділи пленарної сесії з розгляду кримінальних справ Верховного Суду
Литви, які займаються розглядом справ у касаційному порядку.
Стаття 41. Судовий карний вирок
„Судовий карний вирок” – постанова, яку суд приймає під час судочинства з
позачергових справ.
Стаття 42. Державне обвинувачення
„Державне обвинувачення” – дії прокурора, які доводять винність особи, котра
причетна до вчинення злочину.
Стаття 43. Перекладач
„Перекладач” - особа, яка може здійснювати переклад потрібною мовою або надавати
пояснення за допомогою спеціальної азбуки особам з порушеннями речових, зорових та
акустичних здібностей під час проведення дізнання та слідства досудовими слідчими
установами, прокурором, суддею досудового слідства та допомагає цим особам брати участь
у судочинстві за встановленим цим Кодексом порядком.
РОЗДІЛ III
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ПРОЦЕСУ
ПЕРШИЙ РОЗДІЛ
ПІДСТАВИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
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Стаття 44. Захист прав людини під час ведення кримінального процесу
1. Нікого не можна позбавляти свободи, як визначається порядком, встановленим
положеннями цього Кодексу.
2. Кожному затриманому або взятому під арешт негайно повинні повідомити
зрозумілою йому мовою про причину, з якої його було затримано або взято під арешт.
3. Кожний затриманий або взятий під арешт має право звертатися до суду зі скаргою
щодо незаконного або безпідставного його затримання або перебування під арештом.
4. Кожна особа, яку було безпідставно затримано або взято під арешт, має право у
встановленому законом порядку вимагати відшкодування заподіяної їй шкоди.
5. Кожна особа, яку обвинувачують у причетності до скоєння злочину, має право
вимагати розгляду своєї справи у найкоротший термін та надання їй усіх належних
юридичних послуг у суді а також безстороннього та об’єктивного ведення судочинства.
6. Кожна особа, яку підозрюють або обвинувачують у причетності до скоєння
злочину, залишається невинною до тих пір, доки її вина не буде доведена у встановленому
цим Кодексом порядку, або затвердження судового вироку про невизнання її правоти.
7. Кожна особа, яку підозрюють або обвинувачують у причетності до скоєння
злочину, має право вимагати скорішого та обґрунтованого пояснення зрозумілою їй мовою
про підстави та характер її обвинувачення, а також вимагати достатньо часу на підготовку
до захисту, допит свідків або, якщо вона виступає у якості свідка, вона має право
безкоштовно вимагати послуги перекладача, якщо вона не розуміє литовської мови.
8. Кожна особа, яку підозрюють або обвинувачують у причетності до скоєння
злочину, може захищатися сама або звертатися за допомогою до захисту, а за відсутністю
достатніх коштів на послуги захисника суд може запропонувати правову допомогу на
підставі закону, що регулює надання правової допомоги за державною гарантією у
встановленому щодо цього порядку.
9. Кожна особа має право вимагати поважного ставлення до неї та членів її родини, а
також право на недоторканість, листування, телефонні розмови, телеграфні відправлення та
іншу форму конфіденційності. Під час ведення кримінального процесу права цих осіб
можуть обмежуватися у порядку, встановленому положеннями цього Кодексу.
10. Кожна особа, яка визнається потерпілою, має право вимагати слідства та
покарання в судовому порядку для особи, причетної до скоєння проти неї злочину, а також
має право вимагати компенсацію за заподіяну їй через це шкоду.
45 Стаття . Зобов’язання щодо ознайомлення учасників процесу з їхніми
правами та гарантіями
Суддя, прокурор та органи досудового дізнання повинні знайомити учасників
кримінальної справи з їхніми правами та гарантіями, а також про можливість ними
скористатися.
Стаття 46. Обов’язок прокурора та судді щодо ознайомлення осіб з процедурою
поновлення їхніх порушених прав через незаконність дій та з порядком
відшкодування вчиненої шкоди
Коли кримінальний процес припиняється внаслідок визначення невинності
підсудного або відсутності ознак скоєння ним злочину, за який його було затримано, а також
після ухвалення виправдувального вироку, прокурор та суддя повинні вибачитися перед
цією особою в незаконності її затримання або арешту, роз’яснити її права щодо порядку
відшкодування заподіяних їй збитків.
ДРУГИЙ РОЗДІЛ
ЗАХИСТ
Стаття 47. Захисник
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1. Захисники це адвокати. У ролі одного адвоката не можуть виступати в захисті дві
або більше осіб, якщо тільки один з них не представляє інтереси захисту по відношенню до
інтересів іншого захисту.
2. Адвокатом для ведення захисту може виступати помічник адвоката, якщо тільки
проти цього не буде заперечувати підзахисний. Помічник адвоката не може виступати в
захисті під час розгляду в суді справ з приводу вагомих або дуже вагомих обвинувачень.
3. Одна особа може мати декілька захисників. У такому випадку, коли підозрюваний
або обвинувачений має декілька захисників і кожний з них може з’являтися під час процесу
і брати у ньому участь.
Стаття 48. Права та обов’язки захисника
1. Захисник має право:
1) знайомити підозрюваного з протоколом затримання;
2) брати участь у допиті підозрюваного;
3) бачитися з підозрюваним або затриманим підозрюваним без присутності сторонніх
осіб. Кількість та тривалість таких побачень не обмежуються часом;
4) брати учать у діяльності, що допомагає позбавитися підозр, а також вести
діяльність, яка потрібна для зняття звинувачень з підзахисного;
5) органами досудового дізнання, прокуратурою або суддею дозволяється брати
участь у будь-якій діяльності, пов’язаній зі збором доказів;
6) самостійно підготувати необхідні для захисту документи, які захисник може
одержувати не пізніше того часу, коли буде вжито примусових заходів, передбачених
судочинством, а саме: одержувати у різних підприємствах, установах та організаціях, а
також від різних осіб документи та речові докази, потрібні для захисту, розпитувати
окремих причетних осіб про відомі їм обставини справи, оглядати та фотографувати місце
подій та транспортні засоби, іншим чином здобувати потрібну для захисту інформацію;
7) під час досудового дізнання ознайомитися з перебігом подій та належною
документацією у порядку, встановленому цим Кодексом;
8) подавати клопотання та пред’являти відводи;
9) за встановленим цим Кодексом порядком оскаржувати дії чи рішення органів
досудового дізнання або слідства, прокурора, судді досудового слідства та суду, брати
участь у розгляді цих скарг.
2. Захисник зобов’язаний:
1) застосовувати усі визначені законами заходи та міри захисту з метою пом’якшення
вироку, усунення суперечок або зменшення міри відповідальності свого підзахисного,
надавати своєму підзахисному усіляку правову допомогу;
2) визначати час присутності в органах досудового слідства, прокуратурі та суді; у
разі неможливості присутності повідомляти завчасно про своє неявку та причини щодо
цього органам досудового слідства, прокуратурі, та суду; за неявку без поважних причин на
свідка може бути накладено покарання, передбачене статтею 163 цього Кодексу;
3) дотримуватися встановлених законом процесуальних правил ведення судового
розслідування, виконувати розпорядження органів досудового слідства, прокурора, судді та
суду;
4) зберігати професійну таємницю; адвокат та його помічник не мають права
розголошувати інформацію, необхідну для проведення захисту підзахисного;
5) не відмовлятися від захисту підозрюваного, обвинуваченого або підсудного, яких
він має захищати, окрім випадків, коли виникають обставини, передбачені у статті 61 (п.1)
цього Кодексу, або коли захисник бере учать в іншій справі, несумісній з ведення цього
захисту;
6) не вживати незаконних заходів у захисті.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
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Стаття 49. Усунення захисника через звинувачення у застосуванні незаконних
заходів захисту
1. Якщо протягом досудового дізнання прокурор або суд, під час ведення
судочинства з розгляду справи, вирішують, що захисник використовує незаконні заходи у
захисті, вони мають право усунути цього захисника від ведення справи. У такому випадку
до справи запрошують або призначають іншого захисника у порядку, встановленому
статтею 50 цього Кодексу.
2. Захисник та підозрюваний можуть оскаржувати постанову прокурора щодо
усунення захисника і подавати скаргу судді досудового слідства; така скарга повинна бути
розглянута протягом трьох днів. Постанову суду про усунення захисника обвинувачений та
захисник можуть оскаржити у порядку, встановленому у розділі Х цього Кодексу.
Стаття 50. Запрошення та призначення захисника
1. Органи досудового слідства, прокурор та суд зобов’язані пояснити підозрюваному
або обвинуваченому його право на захисника з моменту затримання або першого допиту а
також право щодо призначення захисту. З приводу заяви підозрюваного або обвинуваченого
про запрошення захисника укладається відповідний протокол.
2. Підозрюваний, обвинувачений та підсудний мають право на обрання та
запрошення свого захисника. Захисник, обраний для захисту підозрюваного,
обвинуваченого або підсудного, може запрошувати свого законного представника або інших
осіб, яких вкаже підозрюваний, обвинувачений або підсудний.
Редакція розділів 3 та 4 ухвалених до 1 травня 2005 року:
3. За заявою підозрюваного, обвинуваченого або підсудного, захисник може брати
участь у забезпечені розслідування в органах досудового слідства, прокуратурі та суді.
4. У випадку, коли захисник, обраний підозрюваним, обвинуваченим або підсудним
не може брати участь більше трьох днів підряд у слуханні справи, тоді особи, що ведуть
досудове слідство, прокурор та суд мають право запропонувати
підозрюваному,
обвинуваченому або підсудному обрати іншого захисника, а у разі відмови, зобов’язані самі
призначити захисника. У випадку, коли захисник, обраний підозрюваним, обвинуваченим
або підсудним не може протягом шести годин з’явитися щоб взяти участь у першому допиті
або допиті з приводу затримання, тоді особи, що ведуть досудове слідство, прокурор та суд
мають право запропонувати підозрюваному, обвинуваченому або підсудному обрати
іншого захисника для участі у цьому допиті, а у разі відмови, зобов’язані самі призначити
або запросити адвоката. У цьому випадку захисник призначається незалежно від бажання
підзахисного щодо обрання конкретного адвоката. Призначення нового захисника не
заважає брати участь у розгляді справи і раніше обраним захисникам.
Редакція розділів 3 та 4 ухвалених з 1 травня 2005 року:
3. Якщо підозрюваний, обвинувачений або підсудний подає прохання на запрошення
захисника, тоді особи, що ведуть досудове слідство, прокурор та суд доводять до відома про
державну гарантію щодо забезпечення належного захисту у розслідуванні кримінальної
справи, де передбачається за вимогою підозрюваного, обвинуваченого або підсудного
забезпечити їх належним захистом, та призначають їм захисника.
4. У випадку, коли захисник, обраний підозрюваним, обвинуваченим або підсудним
не може брати участь більше трьох днів підряд у слуханні справи, тоді особи, що ведуть
досудове слідство, прокурор та суд мають право запропонувати
підозрюваному,
обвинуваченому або підсудному обрати іншого захисника, а у разі відмови, зобов’язані самі
призначити або запросити захисника у порядку, визначеному у пункті 3 цієї статті. У
випадку, коли захисник, обраний підозрюваним, обвинуваченим або підсудним не може
протягом шести годин з’явитися щоб взяти участь у першому допиті або допиті з приводу
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затримання, тоді особи, що ведуть досудове слідство, прокурор та суд мають право
запропонувати підозрюваному, обвинуваченому або підсудному обрати іншого захисника
для участі у цьому допиті, а у разі відмови, зобов’язані самі призначити або запросити
захисника у порядку, визначеному у пункті 3 цієї статті. У цьому випадку захисник
призначається незалежно від бажання підзахисного щодо обрання конкретного адвоката.
Призначення нового захисника не заважає брати участь у розгляді справи і раніше обраним
захисникам.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
Nr. X-81, 2005-01-20, Žin., 2005, Nr. 18-575 (2005-02-08)
Редакція розділу 51, ухваленого з 1 травня 2005 року:
Стаття 51. Обов’язкова участь захисника
1. Участь захисника є необхідною:
1) під час розгляду справи з приводу правопорушення, де підозрювані або
обвинувачені є неповнолітніми;
2) у справах про злочини осіб, які через свої фізичні або психічні вади (німі, глухі,
сліпі тощо) не можуть самі реалізувати своє право на захист;
3) у справах осіб, які не володіють мовою, якою ведеться судочинство;
4) коли є заперечення інтересам захисту підозрюваного або обвинуваченого, якщо
хтось з них має захисника;
5) коли розглядається справа підсудного, за статтею де за вчинення злочину
передбачається довічне ув'язнення;
6) коли у порядку, встановленому у розділі XXXII цього Кодексу, розглядається
справа без участі обвинуваченого;
7) під час проведення дізнання та розгляду справи, за якою проведено затримання
підозрюваного або обвинуваченого;
8) коли є постанова про видачу (екстрадицію) особи або її передачі до Міжнародного
кримінального суду та/або проведення арешту за Європейським ордером.
9) при розгляданні справи у суді у порядку прискореного процесу.
2. Органи досудового слідства, прокурор та суд мають право визначати, коли участь
захисника є необхідною, а у інших випадках, вони можуть відзначати, коли підозрюваному
або обвинуваченому потрібні послуги захисника для належного захисту їхніх прав.
3. Якщо підозрюваний, обвинувачений або підсудний не обирають самі собі
захисника або захисника не обрано за їхнім дорученням або згодою, тоді особи, що ведуть
досудове слідство, прокурор та суд доводять їм до відома про державну гарантію щодо
забезпечення належного захисту у розслідуванні кримінальної справи, де передбачається за
вимогою
підозрюваного, обвинуваченого або підсудного забезпечити їх належним
захистом, та призначають їм захисника.
Посилання на статтю:
Nr. IX-2170, 2004-04-27, Žin., 2004, Nr. 72-2493 (2004-04-30)
Nr. X-81, 2005-01-20, Žin., 2005, Nr. 18-575 (2005-02-08)
Стаття 52. Відмова від захисника
1. Підозрюваний, обвинувачений і підсудний мають право в будь-який момент
ведення у справи відмовитися від запрошеного чи призначеного захисника у випадках,
визначених у статті 433 цього Кодексу. Відмова допускається лише з ініціативи
підозрюваного чи обвинуваченого. Про відмову від захисника складається протокол.
2. Органи досудового слідства, прокурор та суд не зобов’язані забезпечувати
захистом неповнолітніх осіб або осіб, котрі через фізичні або психічні вади не можуть
скористатися своїм правом на захист, а також тих, що не володіють мовою, якою
проваджується судочинство та осіб, підозрюваних або звинувачених у скоєнні тяжких або
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дуже тяжких злочинів, коли через складність або великий обсяг справи та з інших мотивів
цим особам може бути відмовлено у захисті та запрошенні захисника.
3. Відмова від захисника не позбавляє права на захисника підозрюваного,
обвинуваченого або підсудного права пізніше під часведення судочинства.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
ТРЕТІЙ РОЗДІЛ
ПРЕДСТАВНИЦТВО
Стаття 53. Представники за законом
1. Представники за законом підозрюваного, обвинуваченого, підсудного або
потерпілого можуть брати участь у судочинстві та захищати інтереси свого підопічного під
час процесу, якщо він неповнолітній або визнаний у встановленому порядку недієздатним,
окрім випадків, коли це суперечить інтересам неповнолітніх або недієздатних осіб.
2. За законом представниками неповнолітнього або недієздатного підозрюваного,
обвинуваченого, підсудного або потерпілого можуть бути батьки, призначені опікуни,
піклувальники або установи, які виступають опікунами або піклувальниками підозрюваного,
обвинуваченого, підсудного або потерпілого.
3. Законний представник має в письмовій або усній формі подати заяву на дозвіл
взяти участь у процесі з розгляду справи, яку повинні ухвалити органи досудового слідства,
прокурор або суд. Законний представник може брати участь у процесі разом зі своїм
підопічним або підзахисним. Рішенням органів досудового слідства чи прокурора, або
судовою постановою може бути відмовлено у наданні дозволу на участь у процесі
представникові, коли це суперечить інтересам неповнолітніх або недієздатних осіб. У
такому випадку органи досудового слідства, прокурор або суд повинні забезпечити у
процесі розгляду справи участь інших представників за законом, а за відсутністю такої
можливості – тимчасово призначити нового представника за законом, який зможе
представляти належним чином інтереси неповнолітніх або недієздатних осіб.
Стаття 54. Права та обов’язки представника за законом
1. Представник за законом має право брати участь у веденні процесу з приводу
розгляду справи свого підопічного, та допомагати своєму підопічному у використанні його
законних прав на захист. У разі затримання підопічного, представник за законом може
одержати від органів досудового слідства, прокурора або судді дозвіл на побачення зі своїм
підопічним.
2. Представник за законом зобов’язаний з’являтися за викликом органів досудового
слідства, прокурора або судді, а також з’являтися у встановленому порядку в суді та органах
досудового слідства.
3. Представник за законом може на допиті виступати у якості свідка, а також
залучатися до процесу в якості цивільного представника. У таких випадках він може мати
відповідні права та обов’язки свідка або цивільного представника.
Стаття 55. Повноважні представники
1. Потерпілого, цивільного позивача або цивільного представника представляє особа,
яка надає правову допомогу учасникам цього процесу, захищає їхні права та інтереси у суді.
2. Потерпілого, цивільного позивача або цивільного представника може представляти
адвокат або призначений адвокатом помічник, а з дозволу органів досудового слідства,
прокурора або судді - інші особи з правом надання правової допомоги, яких учасники
процесу уповноважують представляти свої інтереси. Юридичну особу може представляти
керівник юридичної особи, уповноважений працівник або адвокат.
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3. Представнику потерпілого, цивільного позивача або цивільного відповідача
дозволяється брати участь у процесі після визначення цієї особи представником
потерпілого, цивільного позивача або цивільного відповідача, якщо органи досудового
слідства, прокурор або суд ухвалять відповідну постанову про учать представника у розгляді
справи та судочинстві. Представник може брати участь у процесі разом зі своїм підопічним
або замість нього. Представник потерпілого, цивільного позивача або цивільного
відповідача може у будь-який час бути відкликаним та замінений на іншого представника.
4. Законами, що регламентують надання державою правової допомоги, передбачені
випадки коли потерпілий без цивільного позивача має право отримати від держави правову
допомогу.
Стаття 56. Права та обов’язки представника
1. Представник потерпілого, цивільного позивача або цивільного відповідача має
однакові права з учасниками процесу, яких він представляє у процесі.
2. Представник потерпілого має право брати участь у проведенні допитів свого
підопічного без прохання потерпілого на участь у такому процесі.
3. Представник потерпілого, цивільного позивача або цивільного відповідача
зобов’язаний надавати своїм підопічним правову допомогу, представляти їхні права та
правові інтереси, за повісткою з’являтися до судді досудового слідства, прокурора або судді,
брати участь у розгляді справи в органах досудового слідства, та суді.
ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ
ВІДВІД
Стаття 57. Право відводу
1. Про відвід можуть заявляти підозрюваний, обвинувачений, засуджений,
виправданий, захисник, прокурор, а також потерпілий, приватний обвинувач, цивільний
позивач, цивільний відповідач або їхні представники.
2. Відвід може надаватися органами досудового слідства, прокурором, органам
досудового слідства, прокурору, судді досудового слідства, судді, секретарю судової колегії,
перекладачу, експерту та спеціалісту.
Стаття 58. Мотиви відводу
1. Згідно з пунктом 2 статті 57 цього Кодексу визначена особа не може брати участь у
розгляді справи, якщо:
1) якщо вона виступає у цій справі як потерпілий, приватний обвинувач, цивільний
позивач, цивільний відповідач, а до членів її родини або близьких належать підозрюваний,
обвинувачений або підсудний, або представник за законом, суддя, суддя досудового
слідства, прокурор, слідчий досудового слідства, захисник, члени родин яких фігурують у
цій справі;
2) якщо вона виступає у цій справі як свідок, підозрюваний, обвинувачений або
представник підсудного за законом, потерпілий, приватний обвинувач, цивільний позивач
або представник цивільного відповідача;
3) якщо вона, або члени її сім’ї та родичі є затриманими у зв’язку з розглядом справи;
4) якщо учасники процесу мотивують та наводять різноманітні обставини та
підстави, за якими згідно зі статтею 57 (п.2) цього Кодексу, визначені особи можуть бути
відсторонені від процесу.
2. Окрім того, суддя не може брати участь у процесі або визначати міру покарання
при розгляді цієї справи:
1) якщо він бере участь у цьому процесі як представник органів досудового слідства,
прокурор або захисник;
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2) якщо він приймає рішення про затримання підозрюваного чи з приводу
продовження затримання, із застосуванням запобіжних заходів санкціонованого процесу,
або з приводу розгляду скарг учасників процесу з цієї справи;
3) якщо він виносить вирок у суді першої інстанції, то не може розглядати одну й ту
ж справу в апеляційному чи касаційному порядку, а також повторно розглядати цю справу у
суді першої інстанції у випадку скасування вироку;
4) якщо він приймає рішення у суді апеляційної інстанції, тоді він не може
розглядати цю справу у касаційному порядку;
5) якщо він приймає рішення у суді касаційної інстанції, тоді він не може розглядати
цю справу в апеляційному порядку;
6) якщо він приймає рішення у суді апеляційної або касаційної інстанції, тоді він не
може розглядати цю справу у суді першої інстанції.
3. Перекладач, експерт та спеціаліст не можуть брати участь у процесі у випадку
доведення їхньої некомпетентності.
4. Правила, зазначені у цій статті, стосуються перекладача, експерта, спеціаліста і
секретаря судового засідання з тим обмеженням, що їх попередня участь у цій справі як
перекладача, експерта, спеціаліста і секретаря судового засідання не може бути підставою
для відводу.
.
Стаття 59. Відвід у суді
1. Суддя, секретар судового засідання, перекладач, експерт, спеціаліст чи прокурор
зобов’язані на підставі статті 58 цього Кодексу усувати від справи осіб за визначеними
підставами та у встановленому порядку. Адвокат або помічник адвоката повинні усуватися
від ведення справи на підставах, визначених у статті 61 цього Кодексу. Процедура відводу
визначених осіб також передбачена у статті 57 (п.1) цього Кодексу. Відвід може також бути
санкціонованим та мотивованим до початку проведення судового розслідування у суді.
Окрім вищезгаданого відвід дозволяється у випадках, коли людина, що підлягає усуненню
від справи, визнає підстави для свого відводу до початку розслідування доказів.
2. Коли справа розглядається судовою колегією у складі від трьох до семи суддів
включно, відвід судді може відбуватися у такому порядку:
1) Суддя, якого відводять, має право дати пояснення з приводу заявленого відводу.
При рівності голосів суддя вважається відведеним;
2) Відвід, заявлений декільком суддям або всьому складові судової колегії,
вирішується у повному складі колегії простою більшістю голосів.;
3) Суддя, який збирається взяти відвід, має право пояснити усім причину свого
усунення;
4) Питання про відвід або самовідвід вирішується судом у нарадчій кімнаті.
3. Рішення про відвід або усунення судді, який одноосібно розглядає справу повинно
прийматися ним самим. У цьому випадку він має подати письмову заяву про свій відвід.
4. Заявлений відвід судді має ухвалюватися постановою голови суду або головою
відділу Кримінальних справ того суду. Якщо голова суду або голова відділу Кримінальних
справ того суду не ухвалять заяву судді про відвід, тоді у разі необґрунтованої заяви про
відвід, суддя зобов’язаний переглянути справу за суттю.
5. Суд розглядає питання з приводу ухвалення рішення про усунення від справи та
відводу секретаря судового засідання, перекладача, експерта, спеціаліста та прокурора.
Стаття 60. Відвід під час досудового слідства
1. Усунення від справи та відвід осіб, що проводять досудове слідство, прокурора,
перекладача, експерта чи спеціаліста повинне проводитися згідно з положеннями,
передбаченими у статті 58 цього Кодексу. Адвокат або помічник адвоката повинні усуватися
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від ведення справи за підставами, визначеними у статті 61 цього Кодексу. Процедура
відводу визначених осіб також передбачена у статті 57 (п.1) цього Кодексу.
2. Заява та мотивація відводу має бути представлена у письмовому вигляді.
3. Заяви з приводу усунення та відводу перекладача, експерта чи спеціаліста
розглядаються під час досудового слідства відповідними органами досудового слідства чи
прокурором. Рішення про відвід мають ухвалюватися у найкоротший можливий термін.
Якщо заяву про відвід відхиляють, тоді про це приймається постанова, котру підписує
заявник.
4. Заяви з приводу усунення та відводу осіб, що проводять досудове слідство,
розглядаються прокурором. Заява з приводу усунення та відводу прокурора, розглядається
суддею досудового слідства. Особи, що проводять досудове слідство, або прокурор, які
отримали постанову про усунення від справи, повинні у той же день передати ведення цієї
справи новим виконавцям досудового слідства або прокурору. У разі відхилення або
скасування заяви про відвід прокурора приймається відповідна постанова, а про скасування
відводу судді досудового слідства - наказ. Ці документи підписуються заявниками.
5. Заяву про відвід судді досудового слідства ухвалює голова окружного суду у
порядку, передбаченому у пункті 4 цієї статті.
6. Заяви про відвід не повинні порушувати перебіг судочинства.
Стаття 61. Відвід адвоката чи помічника адвоката
1. Адвокат або помічник адвоката не мають права брати участь у процесі у якості
захисника або представника потерпілого, цивільного позивача чи цивільного відповідача,
коли він у даній справі надає або раніше надавав юридичну допомогу особі, інтереси якої
суперечать інтересам особи, яка звернулася з проханням про надання юридичної допомоги,
або якщо він брав участь у даній справі як суддя, прокурор, виконавець досудового слідства,
експерт, спеціаліст, перекладач або свідок, а також, якщо адвокат або його помічник
перебувають у родинних стосунках з особою, стосовно якої проводиться слідство з
визначеної справи.
2. З приводу відводу адвоката або його помічника під час судочинства або розгляду
справи у суді, суд приймає постанову у порядку, встановленому у статті 59 цього Кодексу, а
з приводу відводу адвоката або його помічника під час проведення досудового слідства,
постанову приймає суддя досудового слідства у порядку, встановленому у статті 60 цього
Кодексу.
П’ЯТИЙ РОЗДІЛ
ОСКАРЖЕННЯ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
Стаття 62. Оскарження процесуальних дій та постанов органів досудового
слідства
1. Дії органів досудового слідства та постанови можуть бути оскаржені учасниками
процесу прокуророві, який здійснює нагляд та контролює органи досудового слідства. Якщо
прокурор відмовляється задовольнити скаргу, тоді його постанова може бути оскаржена
судді досудового слідства.
2. Скарга з приводу оскарження процесуальних дій або постанов подається
прокуророві безпосередньо або через органи досудового слідства. Скарга може подаватися у
письмовій та усній формі. З приводу усної скарги виконавець досудового слідства чи
прокурор складають протокол. Потім цей документ підписує також заявник, і тоді скарга
приймається виконавцем досудового слідства чи прокурором.
3. Виконавець досудового слідства одержує скаргу, після чого цей документ, разом з
його поясненнями щодо змісту скарги, він зобов’язаний протягом однієї доби з моменту
отримання скарги, передати прокуророві.
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4. Подання скарги до її вирішення не припиняє процес оскарження чи виконання
постанови, за винятком випадків, коли це вимагається по суті справи прокурором або
органами досудового слідства.
Стаття 63. Оскарження процесуальних дій та постанов прокурора
1. Процесуальні дії та постанови прокурора, що проводить досудове слідство, можуть
бути оскаржені учасниками процесу прокурору вищої посади. Якщо вищестоящий прокурор
відмовляється задовольнити скаргу, тоді його постанова може бути оскаржена судді
досудового слідства.
2. Скарга з приводу оскарження процесуальних дій або постанов прокурора слідства
подається вищестоящому прокуророві безпосередньо або через органи досудового слідства.
Скарга може подаватися у письмовій та усній формі. З приводу усної скарги виконавець
досудового слідства чи прокурор складають протокол. Потім цей документ підписує також
заявник, і тоді скарга приймається виконавцем досудового слідства чи прокурором.
3. Подання скарги до її вирішення не припиняє процес оскарження чи виконання
постанови, за винятком випадків, коли це вимагається по суті справи прокурором або
органами досудового слідства.
4. Положення цієї статті не можуть застосовуватися у тому випадку, коли у цьому
Кодексі буде передбачено інший порядок оскарження процесуальних дій та постанов
прокурора.
Стаття 64. Розгляд скарг з приводу процесуальних дій та постанов прокурора та
виконавців досудового слідства
1. Скарги з приводу процесуальних дій та постанов прокурора та виконавців
досудового слідства можуть подаватися лише під час проведення досудового слідства, якщо
цим Кодексом не передбачено іншого.
2. Прокурор або суддя досудового слідства протягом п’яти днів з моменту одержання
скарги та усіх необхідних щодо цього матеріалів, переданих ним, повинні розглянути скаргу
та прийняти належну постанову або рішення. У разі задоволення скарги у рішенні або
постанові повинно зазначатися про порушення, допущені виконавцями досудового дізнання
або прокурором, а також пропозиція про усунення їх від справи, а у разі відмови
задовольнити скаргу, – мотивація безпідставності або необґрунтованості скарги та її
скасування.
3. Під час розгляду скарги прокурор та суддя досудового слідства мають право
знайомитися з документами досудового дізнання та слідства, а також вимагати від
виконавців досудового слідства чи прокурора надання пояснень, якщо їх не було надано
раніше.
4. У розгляді скарги на дії або постанови судді досудового слідства може брати
участь прокурор, захисник підозрюваного та особа, що подала скаргу. У разі потреби
затриманого доставляють до судді досудового слідства.
5. Про рішення, прийняте прокурором чи суддею досудового слідства стосовно
скарги, повідомляється особі, що подала цю скаргу. Якщо прокурором чи суддею
досудового слідства скарга задовольняється, видається постанова про виконання цього
рішення відповідними органами досудового слідства або прокурором.
6. Постанова судді досудового слідства, ухвалена у порядку, передбаченому цією
статтею, є остаточною і оскарженню не підлягає.
Стаття 65. Розгляд скарг та оскарження постанов та процесуальних дій судді
досудового слідства
1. Учасники кримінального процесу можуть оскаржити голові окружного суду
процесуальні дії та постанови судді досудового слідства.
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2. Голова окружного суду, або голова призначеного ним місцевого суду, яким
передана скарга, повинні її розглянути та прийняти рішення протягом п’яти днів з моменту
її подання. У розгляді скарги можуть брати участь прокурор, захисник підозрюваного та
особа, що подала скаргу. У разі потреби затриманого підозрюваного доставляють до голови
окружного суду або його заступника.
3. Положення цієї статті не можуть застосовуватися у тому випадку, коли у цьому
Кодексі буде передбачено інший порядок оскарження процесуальних дій та постанов судді
досудового слідства.
Посилання на статтю:
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24)

ЧАСТИНА IV
ОЗНАЙОМЛЕННЯ ПРОКУРАТУРИ ТА СУДІВ ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ З
ІНОЗЕМНИМИ ДЕРЖАВНИМИ УСТАНОВАМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ
ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Стаття 66. Порядок ознайомлення прокуратури та судів Литовської Республіки з
іноземними державними установами та міжнародними організаціями
1. Порядок ознайомлення прокуратури та судів Литовської Республіки з іноземними
державними установами та міжнародними організаціями, передбачається у цьому Кодексі та
міжнародних угодах Литовської Республіки.
2. Прокуратура та суди Литовської Республіки надсилають заяви або прохання
іноземним державним установам та міжнародним організаціям через Міністерство юстиції
та Генпрокуратуру Литовської Республіки. Міжнародними договорами Литовської
Республіки у таких випадках передбачається, що суди, прокуратура та установи досудового
слідства можуть безпосередньо звертатися із проханнями до іноземних державних установ
та міжнародних організацій.
Стаття 67. Заяви від іноземних державних установ та міжнародних організацій у
зв’язку з веденням процесуальних дій
1. Прокуратура, суди та установи досудового слідства Литовської Республіки, які
надсилають заяви іноземним державним установам та міжнародним організаціям,
виконують передбачені цим Кодексом процесуальні дії. Заяви або прохання від іноземних
державних установ та міжнародних організацій, згідно з міжнародними договорами
Литовської Республіки, можуть надсилатися також і у випадках, непередбачених
процесуальними діями цього Кодексу, принаймні, якщо ці дії не порушують діючу
Конституцію та чинні закони Литовської Республіки, а також не суперечать принципам
чинного Кримінально-процесуального кодексу Литовської Республіки.
2. Заяви від прокуратури, судів та установ досудового слідства Литовської
Республіки надсилаються іноземним державним установам та міжнародним організаціям
через Міністерство юстиції та Генпрокуратуру Литовської Республіки. Заяви на адресу
прокуратури, судів та установ досудового слідства Литовської Республіки від іноземних
державних установ та міжнародних організацій, одержуються ними також через
Міністерство юстиції та Генпрокуратуру Литовської Республіки, окрім випадків,
передбачених пунктом 5 цієї статті.
3. Заяви або прохання від іноземних державних установ та міжнародних організацій,
які не можуть бути виконані, повертаються іноземним державним установам та
міжнародним організаціям через Міністерство юстиції та Генпрокуратуру Литовської
Республіки з відповідними поясненнями про неможливість виконання цих заяв або прохань.
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4. Дозвіл на виконання процесуальних дій на території Литовської Республіки
передається судами, прокуратурою, установами досудового слідства інших країн, або
Міжнародним кримінальним судом та іншими міжнародними організаціями лише у
випадках, передбачених міжнародними договорами Литовської Республіки та за участю
посадових осіб Литовської Республіки.
5. Міжнародною угодою Литовської Республіки передбачено, що прокуратура, суди
та установи досудового слідства Литовської Республіки можуть виконувати прохання,
одержані безпосередньо від урядових установ інших країн та міжнародних організацій, або
безпосередньо надсилати відповіді на прохання урядових установ інших країн та
міжнародних організацій.
Стаття 68. Прохання про порушення або передачу кримінальної справи
1. Порушення та передача кримінальної справи з переслідування осіб відбуваються
згідно з підставами, умовами та порядком, передбаченим цим Кодексом та міжнародним
договором Литовської Республіки.
2. Прохання від урядових установ інших держав або міжнародних організацій про
порушення або передачу кримінальної справи з приводу злочину, вчиненого громадянином
Литовської Республіки на території інших країн а також переслідування іноземних
громадян, що перебувають на території Литовської Республіки, розглядаються
Генпрокуратурою Литовської Республіки. Про результати проведення перевірки з приводу
звернення урядових установ інших держав або міжнародних організацій доповідається
безпосередньо цим заявникам. Якщо прохання урядових установ інших держав або
міжнародних організацій стосується дій осіб, на яких порушена кримінальна справа на
території Литовської Республіки, усі прийняті та юридично ухвалені рішення разом із
проханням, а також відповідні копії судових постанов та ухвал надсилаються за вимогою
разом з перекладом на іноземну мову цих документів.
3. Якщо злочин на території Литовської Республіки вчинив громадянин іншої
держави що проживає, або тимчасово перебуває на території Литовської Республіки, тоді
інформація, підготовлена про цю особу органами досудового слідства, передається
Генеральній прокуратурі Литовської Республіки, яка приймає рішення про передачу
урядовим установам іншої держави прохання про порушення або передачу кримінальної
справи з приводу кримінального переслідування громадян цих країн.
Стаття 69. Прохання до уряду іншої країни про видачу осіб
1. Міжнародними угодами Литовської Республіки передбачені випадки та порядок, за
якими Генпрокуратура або Міністерство юстиції Литовської Республіки може звертатися до
державних установ інших країн з проханням про видачу громадян Литовської Республіки
або інших осіб, якщо про них порушена кримінальна справа або прийнятий обвинувальний
вирок.
2. В проханні про видачу особи Литовській Республіці зазначаються наступні
відомості:
прізвище, ім’я, дата народження, особистий код, громадянство, обставини вчинення злочину
підозрюваним (обвинуваченим, підсудним); текст статті кримінального кодексу Литовської
Республіки, відповідно якої розглядається скоєний злочин; зовнішні прикмети або опис
підозрюваного (обвинуваченого, підсудного). До прохання про видачу особи додається її
фотокартка, перекладена іноземною мовою та належним чином засвідчена копія постанови
про видачу особи, а також інші документи, передбачені міжнародними угодами Литовської
Республіки.
Стаття 69(1). Пред’явлення Європейського ордеру на арешт стосовно видачі осіб
Литовській Республіці
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1. Якщо виникає потреба у видачі громадян Литовської Республіки або інших
громадян, проти яких порушена справа органами правосуддя Литовської республіки, і які
перебувають на території країн-членів Євросоюзу, Генпрокуратура Литовської республіки,
після одержання судової постанови про арешт відповідних осіб, пред’являє Європейський
ордер на арешт і звертається до компетентної організації країн-членів Євросоюзу з вимогою
про видачу зазначених осіб на підставі Європейського ордеру на арешт.
2. Стосовно громадян Литовської Республіки та інших громадян, проти яких в
Литовській Республіці ухвалені правомочні обвинувальні вироки про засудження до
покарання через позбавлення волі, а також осіб, що переховуються від відбуття покарання в
країнах Євросоюзу, Мін’юстом Литовської республіки подається Європейський ордер на
арешт цих осіб до компетентної державної організації.
3. Видача Європейського ордеру на арешт та порядок передачі осіб згідно із
Європейським ордером на арешт визначається Генеральним прокурором або міністром
юстиції Литовської Республіки.
Додаткові статті Кодексу:
Nr. IX-2170, 2004-04-27, Žin., 2004, Nr. 72-2493 (2004-04-30)
Стаття 70. Обмеження кримінальної відповідальності осіб, які видаються або
передаються урядам інших держав
1. Особа, яка видається або передається урядам інших держав, не може
затримуватися, притягатися до кримінальної відповідальності або засуджуватися на
території Литовської Республіки з приводу злочину, скоєного до її видачі або передачі, за
який її не було видано або передано, окрім випадків, коли:
1) узгоджено з урядом іншої країни про видачу чи передачу конкретної особи;
2) особа, яка мала можливість виїхати з Литовської Республіки але не скористалася
цією можливістю протягом сорока п’яти діб, чи у інший термін, передбачений міжнародним
договором Литовської Республіки, або залишається на території Литовської Республіки
знову після свого повернення;
3) особа, яка до передачі її згідно із Європейським ордером на арешт, погоджується
на її переслідування і з приводу інших злочинів, скоєних до її передачі;
4) особа, яка до передачі її згідно із Європейським ордером на арешт, дає письмову
згоду на її переслідування і з приводу інших злочинів, скоєних до її передачі;
5) особу, передану згідно із Європейським ордером про арешт, але з приводу іншого
злочину, скоєного до її передачі, коли законами Литовської Республіки не передбачено
покарання через позбавлення волі чи арешт і до якої не можна застосовувати такі запобіжні
заходи, як затримання;
6) Інші положення, передбачені міжнародними угодами Литовської Республіки.
2. Особи, що видаються або передаються урядами іноземних держав з приводу
вчинених злочинів, за які їх було видано або передано, а також з приводу інших злочинів
вчинених ними до їхньої видачі або передачі, можуть видаватися або передаватися третій
державі тільки у випадках, передбачених пунктами 1-4 та 6 першого розділу цієї статті.
3. У разі необхідності Генеральна прокуратура Литовської Республіки звертається до
інших держав з проханням про видачу або передачу особи, якщо це узгоджено з цією
країною в порядку, передбаченому у пункті 1 першого розділу цієї статті.
4. Якщо є письмова домовленість з іноземною державою про передачу особи на
підставі Європейського ордеру про арешт з метою її подальшого кримінального
переслідування за законом з приводу іншого злочину, скоєного цією особою до її передачі
на підставі Європейського ордеру про арешт, тоді прокурор, що головує у досудовому
слідстві, звертається з цього приводу до судді досудового слідства. Суддя досудового
слідства протягом десяти днів зобов’язаний скликати засідання, в якому повинні брати
участь особа, яка на підставі Європейського ордеру про арешт, її захисник та прокурор. Під
час засідання суддя досудового слідства з'ясовує, чи погоджується ця особа на
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переслідування через злочин, за який її не було передано на підставі Європейського ордеру
про арешт і чи відомі їй наслідки такого судочинства. Якщо виявляється, що ця особа
погоджується на переслідування через свій злочин і їй відомі наслідки судочинства щодо
подібних дій, тоді суддя досудового слідства приймає постанову про кримінальне
переслідування цієї особи за злочин, з приводу якого її не було передано на підставі
Європейського ордеру про арешт.
5. Якщо особа, яка на підставі Європейського ордеру про арешт повинна
передаватися іноземній державі, погоджується на передачу або видачу третій державі з
приводу злочину, вчиненого до її передачі Литовській Республіці, тоді відбувається видача
(передача) цієї особи третій країні згідно з порядком, передбаченим статтею 75 цього
Кодексу.
Посилання на статтю:
Nr. IX-2170, 2004-04-27, Žin., 2004, Nr. 72-2493 (2004-04-30)
Стаття 71. Особи, що видаються Литовською Республікою (екстрадиція) або
передаються до Міжнародного кримінального суду
1. Громадянин Литовської Республіки, підозрюваний у скоєнні злочину, може бути
виданий іноземній державі або переданий до Міжнародного кримінального суду лише у
тому випадку, якщо його дії підпадають під категорію, визначену міжнародною угодою
Литовської Республіки та резолюцією Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй.
2. Іноземець, підозрюваний у скоєнні злочину на території Литовської Республіки
або іншої держави, може видаватися відповідній державі або
до
Міжнародного
кримінального суду лише у тому випадку, якщо його дії підпадають під категорію,
визначену міжнародною угодою Литовської Республіки та резолюцією Ради Безпеки
Організації Об’єднаних Націй.
3. Громадянин Литовської Республіки або іноземець можуть не видаватися, якщо:
1) згідно з Кримінально-процесуальним кодексом Литовської Республіки вчинені дії
не вважаються злочином або кримінальними діями;
2) злочин вчинено на державній території Литовської Республіки;
3) особа переслідується через злочин політичного характеру;
4) особа з приводу скоєного злочину була підсудною, виправданою або звільненою
від кримінальної відповідальності або покарання;
5) для особи в іншій державі за скоєний злочин передбачена вища міра покарання –
страта;
6) скінчився строк давності прийняття або виконання обвинувального вироку;
7) особу звільняють від відбуття покарання згідно з актом про амністію або через
помилування;
8) це обґрунтовано іншими підставами, передбаченими міжнародними угодами
Литовської Республіки.
4. Особи, яким згідно з законами Литовської Республіки надано притулок з приводу
злочинних дій, за які вони переслідувалися закордоном, згідно із карними законами
Литовської Республіки не підлягають покаранню та не видаються іноземним державам, за
винятком положень, передбачених статтею 7 Карного кодексу Литовської Республіки.
Стаття 71(1). Передача особи на підставі Європейського ордеру на арешт
1. Громадянин Литовської Республіки або іноземець, який підозрюється у скоєнні
злочину або не відбув покарання за злочин за який передбачається позбавлення волі у
державі, яка видала Європейський ордер на арешт, згідно з підставами та умовами,
передбаченими статтею 9(1) Карного кодексу Литовської Республіки, повинний бути
виданий державі, яка пред’явила Європейський ордер на арешт цієї особи.
2. Особа повинна бути передана державі, котра пред’явила Європейський ордер на
арешт цієї особи, у порядку передбаченому статтями 72–77 цього Кодексу. Якщо особа
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погоджується на її видачу державі, котра пред’явила Європейський ордер на арешт цієї
особи, тоді постанова про її видачу має бути ухвалена не пізніше, ніж за десять днів з
моменту підписання цієї згоди. В інших випадках постанова про видачу такої особи має
бути ухвалена не пізніше, ніж за шістдесят днів з моменту її затримання.
3. У виняткових випадках, термін, зазначений у пункті 2 цієї статті, може бути
продовжений ще до тридцяти днів, однак про мотиви продовження терміну потрібно
негайно повідомити відповідні органи держави, що пред’явила Європейський ордер на
арешт. Якщо у окремих випадках не вистачає і продовженого терміну, тоді про вагомі
причини стосовно цього потрібно повідомити організації з карного переслідування
Європейського Союзу (Євроюст).
4. Якщо Європейський ордер на арешт пред’являється стосовно особи, на яку згідно з
міжнародними нормами поширюється недоторканість і яка не підлягає карній юрисдикції,
або у разі відсутності повноважної організації що надає дозвіл на притягнення такої до
карної відповідальності, тоді цей дозвіл, згідно з терміном, передбаченим у пунктах 2 та 3
цієї статті, набуває чинності з того часу, коли така особа позбавляється недоторканості або
коли надається дозвіл щодо цього компетентною організацією. Генеральна прокуратура
Литовської Республіки повинна звертатися до компетентної організації Литовської
Республіки з приводу одержання такого дозволу або позбавлення недоторканості.
5. Держава може видавати Європейський ордер на арешт для видачі особи тільки у
тому разі, коли ця особа переслідується в карному порядку через злочинні дії або відбуття
покарання, про що зазначається у цьому ордері. Якщо іноземна держава разом з видачею
Європейського ордеру на арешт, подає ще заяву про передачу особи з приводу її карного
переслідування у зв’язку з вчиненими злочинними діями або відбуття призначеного
покарання за злочинні дії, на які не поширюється Європейський ордер на арешт, тоді ця
заява має розглядатися разом з Європейським ордером на арешт. Стосовно передачі особи
на підставі Європейського ордеру на арешт судом може бути ухвалена постанова про
передачу цієї особи через визначені кримінальні дії, якщо вони кваліфікуються як злочинні
згідно з карним законодавством Литовської Республіки.
6. Якщо іноземна держава після того, як Литовська Республіка їй передасть на
підставі Європейського ордеру на арешт особу, пред’явить ще клопотання про карне
переслідування цієї особи або відбуття покарання з приводу злочинних дій, за які її не було
передано на підставі Європейського ордеру про арешт, або заяву на видачу чи передачу цієї
особи третій державі, тоді це клопотання або заява розглядатимуться та узгоджуватиметься з
Генеральною прокуратурою Литовської Республіки. Генеральна прокуратура Литовської
Республіки може мотивовано не погодитися на карне переслідування або відбуття покарання
особи з приводу злочинних дій, про які не зазначається в Європейському ордері про арешт,
або на передачу цієї особи іншій країні – члену Євросоюзу, якщо статтею 9(1) Карного
кодексу Литовської Республіки передбачені підстави та (або) умови щодо невиконання
Європейського ордеру про арешт. Згода на передачу особи третій іноземній державі (не
члену Євросоюзу) згідно із Європейським ордером про арешт може надаватися на підставі
міжнародних договорів та інших правових актів Литовської Республіки. Генеральна
прокуратура Литовської Республіки, протягом двадцяти днів з моменту одержання прохання
на видачу або передачу особи третій державі з приводу карного переслідування або відбуття
покарання цієї особи, повинна представити мотивоване рішення про надання або ненадання
своєї згоди з цього приводу. Згоду Генеральної прокуратури Литовської Республіки на
видачу або передачу особи третій державі згідно із Європейським ордером про арешт з
приводу карного переслідування або відбуття покарання цієї особи за злочин, має бути
ухвалена протягом десяти днів суддею Вільнюського окружного суду.
7. На запит іншої держави згідно із Європейським ордером про арешт Генеральна
прокуратура Литовської Республіки представляє речові докази та документи, які мають
значення для розслідування кримінальної справи, а у особи, на яку видається Європейський
ордер про арешт, конфіскується майно, набуте у злочинний спосіб, та передається державі,
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яка виставила Європейський ордер на арешт. Якщо ці речі мають бути конфісковані та
повернені законному власникові згідно із законодавством Литовської Республіки, тоді
Генеральна прокуратура Литовської Республіки може передати ці речі лише тимчасово для
ведення кримінального процесу та слідства у тій державі, яка видала Європейський ордер
про арешт, якщо це вимагається слідством як речові докази.
Додаткові статті Кодексу:
Nr. IX-2170, 2004-04-27, Žin., 2004, Nr. 72-2493 (2004-04-30)
Стаття 72. Запобіжні заходи для осіб, яких вимагають видати з Литовської
Республіки або передати до Міжнародного карного суду чи згідно з
Європейським ордером на арешт
1. Особи, яких вимагають видати з Литовської Республіки або передати до
Міжнародного карного суду чи згідно з Європейським ордером на арешт, підлягають
затриманню згідно з положеннями, передбаченими міжнародними договорами Литовської
Республіки та цим Кодексом.
2. Особи, яких вимагають видати з Литовської Республіки або передати до
Міжнародного карного суду чи згідно із Європейським ордером на арешт, затримуються
окремо або в порядку оскарження, передбаченого цим Кодексом.
3. Особи, яких вимагають видати з Литовської Республіки або передати до
Міжнародного карного суду чи згідно із Європейським ордером на арешт, затримуються на
термін, передбачений міжнародними договорами Литовської Республіки та цим Кодексом.
4. Стосовно осіб, яких вимагають видати з Литовської Республіки або передати до
Міжнародного карного суду чи згідно із Європейським ордером на арешт, можуть бути
застосовані також і інші запобіжні заходи, передбачені цим Кодексом, щоб запобігти втечі
(переховуванню) цих осіб від правоохоронних органів Литовської Республіки.
Посилання на статтю:
Nr. IX-2170, 2004-04-27, Žin., 2004, Nr. 72-2493 (2004-04-30)
Стаття 73. Порядок видачі (передачі) осіб Литовською Республікою
1. Згідно з міжнародними договорами Литовської Республіки та Європейським
ордером на арешт Генеральна прокуратура Литовської Республіки може надати свою згоду
на видачу з Литовської Республіки або передачу Міжнародному карному суду визначених
осіб, а також звертатися на підставі Європейського ордеру на арешт до Вільнюського
окружного суду.
2. Суддя Вільнюського окружного суду через сім днів може скликати засідання, в
якому має взяти участь особа, що видається (передається), її захисник та прокурор. Під час
засідання ведеться протокол.
3. Суддя Вільнюського окружного суду ухвалює своєю постановою заяву прокурора з
приводу видачі особи з Литовської Республіки та її передачі Міжнародному карному суду
або згідно з Європейським ордером на арешт, або відмовити у задоволенні такої заяви, –
тоді він ухвалює постанову про відмову у видачі особи з Литовської Республіки або її
передачі до Міжнародного карного суду чи згідно з Європейським ордером на арешт. Якщо
було заарештовано особу, котру Литовською Республікою було відмовлено видати або
передати до Міжнародного карного суду, чи за вимогою згідно з Європейським ордером на
арешт, тоді суддя, який ухвалив постанову про відмову у видачі цієї особи Литовською
Республікою або її передачі до Міжнародного карного суду, чи за вимогою згідно з
Європейським ордером на арешт, має прийняти рішення про застосування запобіжних
заходів стосовно цієї особи. Постанова про відмову передачі особи за вимогою згідно з
Європейським ордером про арешт, має бути мотивованою.
4. Якщо одержана інформація недостатня для прийняття рішення про видачу особи
Литовською Республікою або її передачі до Міжнародного карного суду, чи за вимогою
згідно з Європейським ордером на арешт, тоді суддя Вільнюського окружного суду доручає
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Генеральній прокуратурі Литовської Республіки негайно звернутися із запитом до належної
інстанції з приводу надання потрібної додаткової інформації.
5. Якщо стосовно однієї особи надійшло декілька прохань про її передачу до
Міжнародного карного суду, чи за вимогою згідно з Європейським ордером на арешт, тоді
Вільнюській окружний суд приймає рішення з дотриманням наступних правил:
1) прохання про передачу Міжнародному карному суду має першочергове значення
поряд з усіма іншими проханнями;
2) прохання стосовно карного переслідування має першочергове значення для
виконання призначеного покарання, у порівнянні з іншими;
3) у інших випадках увага повинна приділятися усім важливим обставинам стосовно
особи, що підлягає видачі, зокрема характеру та масштабам скоєного нею злочину, місцю
скоєння злочину та фактів, зазначених у відповідному проханні про видачу (передачу)
особи. У подібних випадках правовими актами передбачається також звернення суду за
консультацією до міжнародної організації з карного переслідування (включно Євроюст).
Посилання на статтю:
Nr. IX-2170, 2004-04-27, Žin., 2004, Nr. 72-2493 (2004-04-30)
Стаття 74. Оскарження постанови суду
1. Особа, про яку було прийнятно постанову, або її захисник, у разі непогодження з
рішенням про видачу цієї особи Литовською Республікою або її передачу до Міжнародного
карного суду, чи за згідно з Європейським ордером на арешт, або прокурор, незадоволений
видачею цієї особи Литовською Республікою або її передачею до Міжнародного карного
суду, чи згідно з Європейським ордером на арешт, мають право протягом семи днів з
моменту ухвалення такої, оскаржити цю постанову в Апеляційному суді Литовської
Республіки.
2. Апеляційний суд Литовської Республіки зобов’язаний розглянути скаргу не
пізніше ніж за чотирнадцять днів з моменту її подання. Скарга може розглядатися на
скликаному засіданні, на якому повинні бути присутніми особа, яка за ухваленою
постановою підлягає видачі (передачі), та її захисник, або тільки захисник. Присутність
прокурора у такому засіданні обов’язкова. Суддя Литовського апеляційного суду може
приймати резолюції про скасування постанови судді Вільнюського окружного суду або
залишення її у силі.
3. Резолюція судді Литовського апеляційного суду є остаточною і не підлягає
оскарженню в касаційному порядку.
4. Подання скарги на постанову судді Вільнюського окружного суду призупиняє
виконання цієї постанови.
Посилання на статтю:
Nr. IX-2170, 2004-04-27, Žin., 2004, Nr. 72-2493 (2004-04-30)
Стаття 75. Спрощення порядку видачі (передачі) осіб з Литовської Республіки
1. Міжнародним договором Литовської Республіки передбачені випадки, коли на
підставі виданого Європейського ордеру на арешт може бути застосований спрощений
порядок видачі (передачі) осіб з Литовської Республіки.
2. Спрощений порядок видачі (передачі) осіб з Литовської Республіки застосовується
лише в такому випадку, коли є письмове розпорядження (згода) на видачу (передачу) осіб,
або екстрадицію, ухвалене Генеральною прокуратурою Литовської Республіки. З приводу
прохання на передачу особи згідно з Європейським ордером на арешт, особу можуть також
передавати за письмовою згодою з приводу інших злочинів скоєних цією особою і не
зазначених у Європейському ордері на арешт. Видача особи узгоджується у письмовому
вигляді, після чого Генеральна прокуратура Литовської Республіки звертається із заявою на
видачу (передачу) осіб до Вільнюського окружного суду.
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3. Суддя Вільнюського окружного суду протягом трьох днів має скликати засідання,
на якому повинні бути присутніми особа, яка за ухваленою постановою підлягає видачі
(передачі), її захисник та прокурор. Під час засідання суддя має переконатися, що особа, яка
підлягає видачі (передачі), погоджується на свою видачу (передачу) Литовською
Республікою і усвідомлює усі наслідки цієї видачі (передачі), у випадку її екстрадиції –
також із передбаченими Генеральною прокуратурою Литовської Республіки правилами
спрощеної процедури видачі Литовською Республікою. Під час засідання ведеться протокол.
4. Суддя Вільнюського окружного суду постановляє, що особа, яка підлягає видачі
(передачі), погоджується на свою видачу (передачу) Литовською Республікою і усвідомлює
усі наслідки цієї видачі (передачі), у випадку її екстрадиції – також із передбаченими
Генеральною прокуратурою Литовської Республіки правилами спрощеної процедури видачі
Литовською Республікою, після чого він ухвалює постанову про видачу (передачу) цієї
особи. Якщо особа, яка підлягає видачі (передачі), не погоджується на свою видачу
(передачу), суддя має ухвалити постанову про порядок видачі (передачі), передбачений
статтею 73 цього Кодексу.
Посилання на статтю:
Nr. IX-2170, 2004-04-27, Žin., 2004, Nr. 72-2493 (2004-04-30)
Стаття 76. Порядок передачі особи, яка підлягає видачі Литовською
Республікою або передачі до Міжнародного карного суду, чи
згідно з Європейським ордером на арешт
1. Особу, на яку ухвалено судову постанову про її видачу Литовською Республікою
або передачі до Міжнародного карного суду, чи за вимогою згідно з Європейським ордером
на арешт, передається відповідним інстанціям іноземної держави або Міжнародному
карному суду у відповідному порядку, передбаченому міжнародними договорами
Литовської Республіки та іншими правовими актами.
2. Особу, на яку ухвалено судову постанову про її передачу згідно з Європейським
ордером на арешт, передається державі, що виставила Європейський ордер на арешт цієї
особи, протягом не більше десяти днів. У разі виникнення непередбачених обставин, коли
неможливо здійснити передачу цієї особи у визначений термін, Генеральною прокуратурою
Литовської Республіки та відповідною інстанцією іноземної держави негайно визначається
інший день передачі цієї особи. У такому випадку передачу особи слід здійснити не пізніше,
ніж через десять днів з моменту виникнення таких обставин.
3. У виняткових випадках, коли є підстави вважати, що передача особи може
загрожувати її життю чи здоров'ю, але за наявністю інших поважних причин гуманного
характеру, тоді у передачі особи іноземній державі, згідно з Європейським ордером на
арешт, може бути відмовлено. У разі відсутності таких причин, Генеральною прокуратурою
Литовської Республіки та відповідною інстанцією іноземної держави негайно визначається
інший день передачі цієї особи. У такому випадку передачу особи слід здійснити не пізніше,
ніж через десять днів з моменту визначення іншого дня передачі.
4. Передачу особи, яка має здійснитися згідно з Європейським ордером на арешт,
також може бути відкладено до тих пір, доки не завершиться розгляд кримінальної справи
пов’язаної з цією особою, у Литовській Республіці, або доки не скінчиться термін відбуття
покарання цієї особи у Литовській Республіці. Однак, згідно з порядком, передбаченим
статтею 77 цього Кодексу, зазначену особу можна тимчасово передавати іншій державі з
метою ведення там кримінального процесу.
5. Якщо особу не було передано у порядку, передбаченому пунктами 2 та 3 цієї
статті, тоді припиняється застосування запобіжних заходів відносно цієї особи.
Посилання на статтю:
Nr. IX-2170, 2004-04-27, Žin., 2004, Nr. 72-2493 (2004-04-30)
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Стаття 77. Тимчасова передача заарештованої чи засудженої особи іншій
державі або Міжнародному карному суду з метою проведення
судочинства
1. Згідно з положеннями та порядком передбаченими міжнародним договором
Литовської Республіки, заарештовану чи засуджену особу можна тимчасово передавати
іншій державі або Міжнародному карному суду з метою проведення судочинства.
2. Постанову про тимчасову передачу заарештованої чи засудженої особи іншій
державі та умови її передачі ухвалює Генеральна прокуратура Литовської Республіки.
Стаття 77(1). Транзитне перевезення заарештованих осіб територією Литовської
Республіки
1. Транзитне перевезення осіб, заарештованих іншою державою, через територію
Литовської Республіки може відбуватися тільки за згодою та дозволом Міністерства юстиції
та Генеральної прокуратури Литовської Республіки.
2. Транзитне перевезення осіб, заарештованих іншою державою, через територію
Литовської Республіки заборонено у наступних випадках:
1) якщо заарештована іноземною державою особа є громадянином Литовської
Республіки, але міжнародною угодою та іншими правовими актами Литовської Республіки
забороняється видача (передача) громадянина Литовської Республіки державі, до якої має
супроводжуватися заарештована особа;
2) якщо заарештована іноземною державою особа є громадянином Литовської
Республіки, котра повинна бути вивезена до третьої країни для відбуття покарання через
позбавлення волі, яке не передбачено законами Литовської Республіки, або коли ця особо
звернулась з проханням про відбуття покарання через позбавлення волі на території
Литовської Республіки;
3) якщо існують інші положення, передбачені міжнародною угодою.
3. Іноземна держава, що заарештувала громадянина Литовської Республіки для
транзитного перевезення через територію Литовської Республіки до третьої держави з
метою кримінального переслідування, може здійснити це лише у тому випадку, коли
засуджена особа, що може відбувати покарання через позбавлення волі у Литовській
Республіці, сама на це погодиться.
Додаткові статті Кодексу:
Nr. IX-2170, 2004-04-27, Žin., 2004, Nr. 72-2493 (2004-04-30)
РОЗДІЛ V
СВІДКИ, ЕКСПЕРТИ ТА СПЕЦІАЛІСТИ
ПЕРША ЧАСТИНА
СВІДКИ
Стаття 78. Свідок
Як свідок може бути викликана кожна особа, про яку є дані, що їй відомі обставини,
які відносяться до справи.
Стаття 79. Особи, які не можуть бути свідками
Особи, які згідно з висновком судово-психіатричної чи судово-медичної експертизи
через свої фізичні або психічні вади не можуть правильно сприймати факти, що мають
доказове значення, і давати свідчення про них.
Стаття 80. Обставини, за якими особи не можуть допитуватися як свідки
Не можуть бути допитані як свідки:
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1) один з членів подружжя, який має давати свідчення проти свого чоловіка або
дружини з приводу скоєного злочину;
2) суддя – в інтересах збереження судової таємниці;
3) захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, представник потерпілого,
цивільного позивача та цивільного відповідача - про обставини, які стали їм відомі при
наданні юридичної допомоги підзахисним або довірителям;
4) священнослужителі - з приводу того, що їм довірено або стало відомо під час
сповіді;
5) різноманітні розповсюджувачі та поширювачі інформації, власники інформаційних
джерел, журналісти – з приводу того, що закон про загальні інформаційні джерела
Литовської Республіки передбачає у таких випадках збереження таємниці інформаційних
джерел, за видатком випадків, коли особа сама погоджується на надання свідчень.
Стаття 81. Права свідка
Свідок має право:
1) давати свідчення рідною мовою або іншою мовою, якою він вільно володіє, і
користуватися допомогою перекладача;
2) знайомитися з протоколом свого допиту, власноручно робити у ньому свої
доповнення і виправлення;
3) клопотати про забезпечення для запису його свідчень на аудіо та відео носії;
4) власноручно підписуватися під своїми свідченнями;
5) у разі наявності відповідних підстав свідок має право на забезпечення безпеки
шляхом застосування заходів, передбачених законом;
6) одержувати відшкодування витрат за викликом на допит.
Стаття 82. Особливі свідки
1. Президента Республіки за його згодою може допитувати суддя досудового слідства
у резиденції Президента Республіки. На судові засідання Президент Республіки не
викликається.
2. Члени сім’ї та близькі родичі обвинувачуваного або підозрюваного можуть не
надавати свідчень або відмовитися відповідати на питання у справі.
Стаття 83. Права та обов’язки свідка
1. Особа, викликана органом дізнання, слідчим, прокурором або судом як свідок,
зобов'язана з'явитися в зазначені місце і час і дати правдиві сідчення про відомі їй обставини
у справі.
2. Якщо свідок не з'явиться без поважних причин, орган дізнання, слідчий, прокурор
або суд мають право застосувати привід через органи внутрішніх справ в порядку,
передбаченому статтею 163 цього Кодексу.
3. Якщо свідок не з'явиться без поважних причин у суд або без поважних причин
відмовиться або ухилиться від дачі свідчень, суддя або суд мають право заарештувати цю
особу в порядку, передбаченому у пункті 1 статті 163 цього Кодексу.
4. За дачу завідомо неправдивих свідчень свідок несе кримінальну відповідальність за
статтею 235 Кримінального кодексу Литовської Республіки.
ДРУГА ЧАСТИНА
ЕКСПЕРТИ
Стаття 84. Експерт
1. Як експерт може бути викликана особа, що має необхідні знання для дачі висновку
з досліджуваних питань та зазначена у списку експертів Литовської Республіки.
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2. Якщо у списку експертів Литовської Республіки не значиться потрібних експертів,
тоді я якості експертів можуть залучатися і особи, які не зазначені у списку експертів.
3. Потрібним експертом може обиратися особа, яка має право бути експертом з
країни-члена Євросоюзу, з якою Литовська Республіка уклала відповідну угоду про правову
допомогу.
Стаття 85. Список експертів Литовської Республіки
1. Особи потрапляють до списку експертів Литовської Республіки у встановленому
законом порядку.
2. Експерти, занесені до списку експертів Литовської Республіки несуть
відповідальність за неправдиві висновки та окремі помилки у проведенні експертизи.
Стаття 86. Права експерта
1. Експерт має право:
1) ознайомлюватися з матеріалами справи, які стосуються експертизи;
2) порушувати клопотання про представлення нових матеріалів, необхідних для дачі
висновку;
3) бути присутнім при веденні допитів та інших слідчих дій, пов’язаних з
проведенням експертизи, та у суді.
2. Якщо питання, поставлене перед експертом, виходить за межі його компетенції або
якщо надані йому матеріали недостатні для дачі висновку, експерт у письмовій формі
повідомляє орган, що призначив експертизу, про неможливість дати висновок.
Стаття 87. Відповідальність та обов’язки експерта
1. Особа, яка призначена експертом, зобов'язана з'явитися за викликом і дати
правильний висновок на поставлені запитання.
2. Якщо експерт не з'явиться без поважних причин до суду або без поважних причин
відмовиться виконувати свої обов’язки, тоді до нього можуть бути застосовані
процесуально-примусові заходи в порядку, передбаченому статтею 163 цього Кодексу.
3. За складання завідомо неправдивих висновків та надання неправдивих пояснень
експерт несе кримінальну відповідальність за статтею 235 Кримінального кодексу
Литовської Республіки.
Стаття 88. Вміст акту експертизи
1. Для проведення належного розслідування експертом складається акт проведення
експертизи. Він містить вступну частину, мотивувальну частину та висновок.
2. Вступна частина акту проведення експертизи містить дані про: місце та дату
складання акту; постанову про призначення експертизи; питання та матеріали призначеної
експертизи; відомості про експертів – прізвище, ім’я, освіту, спеціальність, кваліфікацію,
трудовий стаж експерта; дату початку та завершення розслідування; осіб, що брали участь у
проведенні експертизи.
3. Мотивувальна частина акту проведення експертизи містить інформацію про: стан
об’єкту розслідування; результати його огляду; застосовані методи та заходи розслідування;
одержані результати та їхню оцінку.
4. У висновку зазначаються відповіді на поставлені питання. Висновки експерта не
можуть виходити за межі його спеціальних знань.
ТРЕТЯ ЧАСТИНА
СПЕЦІАЛІСТИ
Стаття 89. Спеціалісти
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1. Спеціаліст – особа, що має потрібні спеціальні знання та навички, якій доручається
провести обслідування об’єкту та скласти свій висновок або пояснення питань, які належать
до його компетенції.
2. Спеціалістом може бути посадова особо з органів досудового дізнання або
слідства, а також і особи, що там не працюють. Спеціалісти, котрі є службовцями органів
досудового слідства, через свої обов’язки несуть відповідальність згідно зі статтею 235
Кримінального кодексу Литовської Республіки за завідомо неправдиві висновки або
пояснення. Спеціалісти, котрі не є службовцями органів досудового слідства, у кожному
випадку, коли їх залучають взяти участь у процесі, несуть відповідальність згідно із статтею
235 Кримінального кодексу Литовської Республіки за завідомо неправдиві висновки або
пояснення.
3. Судові медексперти – спеціалісти, які здійснюють обстеження тіла людини або
трупа.
4. Судові психіатри та судові психологи – спеціалісти, які здійснюють обстеження
психічного стану людини.
5. Спеціаліст зобов'язаний з'являтися на виклик органів дізнання, досудового
слідства, прокурора або суду; робити незалежні висновки, давати пояснення з приводу
спеціальних питань, які виникають при проведенні слідчої дії. До спеціалістів, які без
поважних причин не з'являються до суду або без поважних причин відмовляються
виконувати свої обов’язки, можуть бути застосовані процесуально-примусові заходи в
порядку, передбаченому статтею 163 цього Кодексу. За складання завідомо неправдивих
висновків та надання неправдивих пояснень спеціаліст несе кримінальну відповідальність за
статтею 235 Кримінального кодексу Литовської Республіки.
Стаття 90. Висновок спеціаліста
1. Під час проведення дорученого обстеження об’єкту спеціаліст складає висновок
про результати обстеження.
2. Висновок спеціаліста має складатися у письмовій формі і зазначатися у протоколі
слідства. Після занесення висновку спеціаліста до протоколу слідства, спеціаліст ставить під
висновком свій підпис.
3. Якщо об’єкт обстеження знаходиться у лабораторії, тоді висновок спеціаліста
зазначається у різних документах. У висновку спеціаліста зазначаються: відомості про
спеціаліста – прізвище, ім’я, освіту, спеціальність, кваліфікацію, об’єкт обстеження;
використані методи обстеження та технічні засоби; результати проведення обстеження,
пов’язаного з розслідуванням кримінальної справи. До висновку спеціаліста додають наочні
матеріали.
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РОЗДІЛ VI
ПРЕДМЕТИ ТА ДОКУМЕНТИ
ПЕРША ЧАСТИНА
ПРЕДМЕТИ
Стаття 91. Предмети, які мають значення для розгляду та розслідування справи
зі злочину
До предметів, які мають значення для розгляду та розслідування справи зі злочину,
належать матеріальні об’єкти, які були знаряддям або засобом вчинення злочину, а також ті,
що зберегли на собі сліди злочину або були об'єктом злочинних дій, а також всі інші
предмети, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних або для
спростування обвинувачення чи пом'якшення відповідальності.
Стаття 92. Порядок оформлення та зберігання предметів, які мають значення
для розгляду та розслідування справи зі злочину
1. Предмети, які мають значення для розгляіду та розслідування справи зі злочину,
якщо вони не вимагаються для розслідування у порядку, передбаченому статтею 205 цього
Кодексу, мають бути залучені до розслідування справи у порядку, встановленому правилами
у статті 205 цього Кодексу.
2. У висновку спеціаліста зазначаються результати огляду та описання предметів.
3. Предмети, які мають значення для розгляду та розслідування справи зі злочину,
зберігаються та передаються разом з матеріалами слідства з приводу вчиненого злочину.
4. Предмети, які через свою громіздкість або інші якості не можуть зберігатися або
передаватися зі слідчою справою, повинні бути при можливості сфотографовані, опечатані
та розміщені для зберігання в органах дізнання, досудового слідства, прокуратурі або
іншому місці, визначеному судом.
Стаття 93. Строки зберігання предметів, які мають значення для розгляду та
розслідування справи зі злочину
1. Предмети, які мають значення для розгляду та розслідування справи зі злочину,
зберігаються до набрання вироком законної сили або до закінчення строку оскарження
постанови чи ухвали про закриття справи. У тих випадках, коли виникає спір про право
власності на предмети, які є речовими доказами, вони зберігаються доти не набере законної
сили рішення суду, винесене по даному спору в порядку цивільного судочинства.
2. Предмети можуть повертатися власнику в строки, не пов’язані з положеннями,
передбаченими у пункті 1 цієї статті, якщо в них не буде потреби в ході провадження
справи.
3. Предмети, які можуть швидко зіпсуватися чи втратити свою вартість, або
зберігання яких потребує значних коштів, а також ті, які не можуть бути повернуті
власникові, негайно здаються (передаються) для реалізації у порядку, встановленому
Цивільним кодексом Литовської Республіки для реалізації майна, на яке накладено арешт. У
передбачених законами випадках власникові повертають взамін такі самі речі або сплачують
їх вартість. Постанова про повернення (передачу) визначених предметів для реалізації
повинна ухвалюватися прокурором, а у разі потреби цих предметів для дізнання, або в
інших передбачених випадках, ці предмети можуть вилучатися до завершення строків,
передбачених у пункті 1 цієї статті, коли ці предмети зберігаються як зразки.
4. Для здійснення контролю за порядком зберігання, (передачу) для реалізації та
знищення визначених предметів, Урядом Литовської Республіки призначаються у
повноважні організації.
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Стаття 94. Вирішення питання про речові докази, які мають значення для
розгляду та розслідування справи зі злочину, після припинення
справи
1. Питання про речові докази вирішується вироком, ухвалою чи постановою суду або
постановою органу дізнання, слідчого, прокурора про закриття справи, при цьому:
1) знаряддя злочину, які були використані для скоєння злочину, і які відповідають
ознакам, передбаченим у статті 72 Кримінального кодексу Литовської Республіки,
підлягають конфіскації;
2) предмети, вилучені з обігу, передаються відповідним державним установам або
знищуються;
3) документи - речові докази, як визначено у статті 91 цього Кодексу, повинні
зберігатися весь час при справі, а зацікавленим фізичним особам, підприємствам, установам
і організаціям за їх клопотанням видаються копії цих документів; якщо ці документи містять
інформацію секретного характеру, одержану у порядку, передбаченому статтею 160 цього
Кодексу, то вони повертаються разом з копіями органам досудового слідства без запиту;
4) предмети, вартість яка незначна і котрі не можуть зберігатися, знищуватися,
можуть передаватися зацікавленим підприємствам, установам, організаціям або фізичним
особам за їхнім проханням;
5) інші предмети повертаються законним власникам, а якщо їх не встановлено, –
передаються у державну власність. Спір про належність речей, що підлягають поверненню,
вирішується в порядку цивільного судочинства.
2. Постановами, передбаченими у пункті 1 цієї статті, які ухвалюються під час
ведення досудового слідства прокурором або суддею досудового слідства, зупиняється
досудове слідство, а на подальшій стадії процесу – розгляд справи у суді.
3. У міжнародному договорі Литовської Республіки передбачені підстави та порядок,
коли на підставі клопотання урядових установ іноземної держави суд може ухвалити
рішення, коли після набуття законної чинності відповідної постанови предмети та цінності,
які мають злочинний характер, можуть передаватися урядовим установам іноземних держав
та повертатися законним власникам, якщо це не перешкоджає правовим інтересам інших
осіб. Установам іноземних держав не передаються предмети, які вилучаються з обігу.
Посилання на статтю:
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24)
ДРУГА ЧАСТИНА
ДОКУМЕНТИ
Стаття 95. Документи які мають значення для розслідування та розгляду
кримінальної справи
Документи, які мають значення для розслідування та розгляду кримінальної справи, є
матеріальними об’єктами, у яких підприємство, установа, організація, посадові особи або
фізичні особи фіксують належну інформацію, що має відношення до скоєння відповідного
злочину та розкриває його обставини.
Стаття 96. Типи документів які мають значення для розслідування та розгляду
кримінальної справи
1. До документів які мають значення для розслідування та розгляду кримінальної
справи, належать:
1) протоколи, що встановлюють предмет огляду, обшуку, вилучення, упізнання,
засвідчення на місці, експерименту та інші процесуальні протоколи, протоколи судових
засідань, тощо;
2) документи, що належать установам, підприємствам, організаціям: листи, довідки,
облікові документи, протоколи засідань та інші офіційні документи;
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3) приватні листи, заяви, клопотання, скарги, копії, щоденники та інші особисті
письмові докази фізичних осіб;
4) записи на магнітних, лазерних та електронних носіях: аудіо та відео-плівка,
компакт-диски та інші електронні носії інформації;
5) інші матеріальні об’єкти, що містять інформацію у графічному або іншому вигляді,
які мають значення для розслідування та розгляду кримінальної справи.
2. Документи та інші письмові речові докази, які мають ознаки, що відповідають тим,
які зазначені у статті 91 цього Кодексу.
ТРЕТЯ ЧАСТИНА
ВИМОГИ ТА ПОДАННЯ ПРЕДМЕТІВ ТА ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ МАЮТЬ ЗНАЧЕННЯ
ДЛЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
Стаття 97. Стягнення предметів та документів, які мають значення для розгляду
та розслідування справи зі злочину
Виконавець досудового слідства, прокурор та суд мають право вимагати у фізичних
та юридичних осіб представлення предметів та документів, які мають значення для розгляду
та розслідування справи зі злочину.
Стаття 98. Надання предметів та документів, які мають значення для розгляду і
розслідування справи зі злочину
Підозрюваний, обвинувачений, представник за законом, захисник, потерпілий,
цивільний позивач, цивільний відповідач, їхні представники, або інші фізичні та юридичні
особи можуть за власною ініціативою подавати предмети та документи які мають значення
для розгляду і розслідування справи зі злочину.
.
РОЗДІЛ VII
СТРОКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Стаття 99. Визначення строків
Для проведення кримінального процесу згідно з цим Кодексом визначаються строки,
які повинні передбачати початок, перебіг та завершення кримінального процесу. За чинним
законодавством строки можуть визначати виконавець досудового слідства, прокурор, суддя
та суд.
Стаття 100. Обчислення строків
1. Строки, встановлені цим Кодексом, обчислюються годинами, добами (днями) і
місяцями. При обчисленні строків не беруться до уваги той день і та година, від яких
починається строк.
2. При обчисленні строку добами строк закінчується о двадцять четвертій годині
останньої доби. Якщо відповідну дію належить провести в суді або в органах дізнання,
прокуратурі і досудового слідства, то строк закінчується у встановлений час закінчення
робочого дня в цих установах.
3. При обчисленні строків місяцями строк закінчується у відповідне число останнього
місяця. Якщо закінчення строку, який обчислюється місяцями, припадає на той місяць, який
не має відповідного числа, то строк закінчується в останній день цього місяця.
4. Якщо закінчення строку припадає на неробочий день, то останнім днем строку
вважається наступний робочий день.
5. Під час затримання, арешту та застосування примусових медичних заходів
обчисленні строку відбувається з моменту застосування таких заходів. У разі закінчення

34
строків обмеження волі, передбачених статтею 127, затриману особу слід негайно звільнити.
Це стосується також і випадків, коли закінчення строку випадає на неробочий день.
Стаття 101. Додержання строків
1. Процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом терміни. Строк
не вважається пропущеним, коли скаргу або інший документ здано до закінчення строку на
пошту, а для осіб, що тримаються під вартою, - коли скаргу або інший документ здано
адміністрації місця досудового ув'язнення.
2. У разі виникнення певних підстав, строки можуть бути скасовані або продовжені у
порядку, передбаченому цим Кодексом.
Стаття 102. Поновлення простроченого строку
1. Пропущений з поважних причин строк повинен бути поновлений постановою
органу дізнання, слідчого, прокурора, ухвалою суду або постановою судді.
2. Згідно з положеннями цього Кодексу, подача клопотання зацікавленою особою про
поновлення пропущеного строку припиняє виконання рішення, оскарженого з пропуском
строку, до вирішення питання про поновлення строку.
РОЗДІЛ VIII
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ВИТРАТИ ТА ЇХНЄ ВІДШКОДУВАННЯ
Стаття 103. Процесуальні витрати
Процесуальні витрати складаються:
1) із грошових сум, що видані і мають бути видані свідкам, потерпілим, експертам,
спеціалістам і перекладачам, а також на відшкодування їм витрат по явці за викликом з
місця проживання;
2) із грошових сум, що видані і мають бути видані свідкам, потерпілим, на
відшкодування їм витрат, пов’язаних з відкликанням від роботи;
3) із грошових сум, що видані і мають бути видані експертам, спеціалістам і
перекладачам, на відшкодування їм витрат, пов’язаних з відкликанням від роботи у тих
випадках, якщо виконання дорученої їм роботи не входить в їх обов'язок по службі.;
4) із грошових сум, що видані захисникові, який брав участь у судовому процесі за
призначенням;
4 пункт втратив чинність з 1 травня 2005 року (виключено).
5) з витрат за зберігання та відправлення речей;
6) з інших витрат, які виконавці досудового слідства, прокурор, суддя чи суд
визнають за процесуальні витрати.
Посилання на статтю:
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24)
Nr. X-81, 2005-01-20, Žin., 2005, Nr. 18-575 (2005-02-08)
Стаття 104. Відшкодування процесуальних витрат
1 частина редакції до 1 травня 2005 року.
1. Відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням кримінального процесу, свідкам,
потерпілим, експертам, спеціалістам, перекладачам, призначеним захисникам здійснюються
з коштів прокуратури, досудового слідства і суду. Розміри та порядок такого відшкодування
визначаються Урядом Литовської Республіки та уповноваженою ним організацією.
1 частина редакції з 1 травня 2005 року.
1. Відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням кримінального процесу, свідкам,
потерпілим, експертам, спеціалістам, перекладачам, призначеним захисникам здійснюються
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з коштів прокуратури, досудового слідства і суду. Розміри та порядок такого відшкодування
визначаються Урядом Литовської Республіки та уповноваженою ним організацією.
2. Учасник процесу, який на свій власний розсуд запрошує взяти участь у процесі
експерта, спеціаліста, захисника або свого представника, за свій рахунок має відшкодувати
належні витрати цим особам. Учасник процесу може подавати прохання до суду, щоб ці
витрати були визнані за процесуальні і відшкодовувались за рахунок засудженого.
Посилання на статтю:
Nr. X-81, 2005-01-20, Žin., 2005, Nr. 18-575 (2005-02-08)
Стаття 105. Стягнення процесуальних витрат
1. Суд може прийняти рішення, за яким процесуальні витрати покладаються на
засуджених, крім сум, що видані і мають бути видані перекладачам.
2. Суд може прийняти рішення, за яким процесуальні витрати покладаються на
підсудного, якщо його визнають винним, але звільняє його від покарання.
3. В тому разі, якщо винними буде визнано декількох осіб, суд постановляє, в якому
розмірі повинні бути стягнені витрати з кожного з них, враховуючи при цьому ступінь та
характер вини кожного з них.
4. Відшкодування витрат, які складаються у зв’язку з передачею справи до слідчих
органів або її розгляд в інших інстанціях, можуть покладатися на будь-якого учасника
процесу через неявку за викликом або явкою без поважних причин.
5. При закритті справи або виправдання обвинуваченого, а також у випадку, коли
особа, на яку покладено відшкодування процесуальних витрат, не в змозі їх виплатити, тоді
відшкодування процесуальних витрат відбувається за рахунок держави в порядку,
встановленому правовими актами.
6. У зв’язку з виправданням обвинуваченого у кримінальній справі, порушеній лише
за клопотанням потерпілого, суд має право прийняти рішення про відшкодування усіх
процесуальних витрат за рахунок особи, яка звернулась з клопотанням про порушення
кримінальної справи.
7. При закритті справи у зв'язку з примиренням потерпілого з підозрюваним або
обвинуваченим у справах про злочини, прокурор або суд можуть покласти судові витрати на
підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, або одного з них.
Редакція статті 106 до 1 травня 2005 року.
Стаття 106. Відшкодування послуг адвоката
1. Оплата праці адвоката у разі його участі в справі за призначенням як захисника,
проводиться за постановою суду, що його призначає, при чому суд встановлює розмір суми
відшкодування за послуги адвоката, яку має сплатити обвинувачений.
2. У разі визнання обвинуваченого винним, суд, який прийняв такий вирок, має право
прийняти постанову про покладання на обвинуваченого усіх витрат, пов’язаних з
відшкодуванням послуг адвоката потерпілого або цивільного позивача, який брав участь у
справі у якості представника потерпілого або цивільного позивача.
3. Суд, з урахуванням майнового стану обвинуваченого, може не призначити
відшкодування витрат обвинуваченим, як це передбачено пунктами 1 та 2 цієї статті, або
зменшити розмір відшкодування. У такому випадку відшкодування витрат на послуги
адвоката визначається законом, який регламентує порядок надання державою гарантованої
правової допомоги.
4. Якщо розгляд справи припиняється під час досудового слідства, тоді
відшкодування витрат за послуги адвоката відбувається у порядку, встановленому
Міністерством Юстиції Литовської Республіки.
5. Відшкодування витрат за послуги адвоката, що представляє інтереси
неповнолітньої особи, визначається законом, який регламентує порядок надання державою
гарантованої правової допомоги.
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Редакція статті 106 з 1 травня 2005 року.
Стаття 106. Відшкодування послуг адвоката
1. Коли для підозрюваного, обвинуваченого або підсудного призначається адвокат
згідно з положенням про надання державою гарантованої правової допомоги, тоді послуги
адвоката сплачуються у порядку, встановленому Законом про надання державою
гарантованої правової допомоги. У інших випадках послуги адвоката сплачуються за
рахунок підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного, або іншими особами яких вони
визначать.
2. У разі визнання обвинуваченого винним, суд, який прийняв такий вирок, має право
прийняти постанову про покладання на обвинуваченого усіх витрат, пов’язаних з
відшкодуванням послуг адвоката потерпілого або цивільного позивача, який брав участь у
справі у якості представника потерпілого або цивільного позивача. Суд, з урахуванням
майнового стану обвинуваченого, може не призначити відшкодування витрат
обвинуваченим або зменшити розмір відшкодування.
Посилання на статтю:
Nr. X-81, 2005-01-20, Žin., 2005, Nr. 18-575 (2005-02-08)
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ЧАСТИНА II
ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ЗА ВЧИНЕНИЙ ЗЛОЧИН
РОЗДІЛ IX
ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, КОЛИ НЕ ЗАДОВОЛЬНЯЄТЬСЯ ЦИВІЛЬНИЙ
ПОЗОВ У КАРНІЙ СПРАВІ
Стаття 107. Добровільне відшкодування збитків
Підозрюваний чи обвинувачений, або їхня матеріально відповідальна особа, можуть у
будь-який момент розгляд справи добровільно відшкодувати збитки потерпілому, вчинені
їхнім злочином. Коли одержано повідомлення про відшкодування збитків, заподіяних
злочином, процес розгляду кримінальної справи за цивільним позовом може не
порушуватися, а у разі його порушення він може бути відкликаним, або скасовано
тимчасове обмеження на права власника.
Стаття 108. Повернення речей та цінностей
1. Після того, як суд переконається у тому, що під час проведення кримінального
процесу знайдені та вилучені предмети та цінності належать потерпілому або іншим особам,
він ухвалює постанову про повернення речових доказів та цінностей їхнім власникам з
моменту набуття чинності цієї постанови.
2. Визначені у пункті 1 цієї статті предмети та цінності можуть бути повернені
власникові за його клопотанням також і виконавцем досудового слідства після завершення
слідства, але тільки після того, коли ці предмети та цінності достатньо вивчені та описані
слідством. Порядок повернення предметів та цінностей власникові передбачає складання
власником письмового зобов’язання про зберігання цих речей до тих пір, доки не
завершиться розгляд справи у суді.
3. Предмети, що вилучаються з обігу, не повертаються.
РОЗДІЛ X
ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ЗА ПОДАНИМ ЦИВІЛЬНИМ ПОЗОВОМ У
КРИМІНАЛЬНІЙ СПРАВІ
Стаття 109. Цивільний позов у кримінальному процесі
Особа, якій злочином завдана майнова або немайнова шкода, має право заявляти
цивільний позов у кримінальній справі підозрюваному або обвинуваченому у зв’язку з
матеріальною відповідальністю підозрюваного або обвинуваченого через завданий злочин.
Суд розглядає цей позов разом з кримінальною справою.
Посилання на статтю:
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24)
Стаття 110. Цивільний позивач
1. Цивільним позивачем визнається фізична або юридична особа, яка зазнала
матеріальної чи нематеріальної шкоди від злочину і пред'явила вимогу порушити
кримінальну справу про відшкодування збитків. Про визнання цивільним позивачем
прокурор виносить постанову, а суд - ухвалу.
2. Цивільний позивач має право:
1) надавати пояснення з приводу предмету цивільного позову;
2) подавати докази;
3) подавати клопотання та заявляти відводи;
4) під час досудового слідства та судочинства ознайомлюватися з матеріалами
справи, у встановленому порядку пред'являти всі необхідні документи та їхні копії;
5) брати участь у розгляді справи в суді першої інстанції;
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6) подавати скарги на постанови виконавців досудового слідства, прокурора, або
вироки чи ухвали суду, в частині, що стосується цивільного позову;
7) брати участь у розгляді справи в апеляційному порядку.
3. Цивільний позивач зобов'язаний:
1) за викликом брати участь у розгляді справи в суді першої інстанції;
2) подавати усі необхідні документи за вимогою суду що стосуються виставлення
цивільного позову;
3) додержуватися встановленого судом процесуального порядку.
Стаття 111. Цивільний відповідач
1. Як цивільних відповідачів може бути притягнуто батьків, опікунів, піклувальників
або інших осіб, а також підприємства, установи та організації, які в силу закону несуть
матеріальну відповідальність за шкоду, завдану злочинними діями обвинуваченого. Про
визнання цивільним відповідачем прокурор виносить постанову, а суд - ухвалу.
2. Цивільний відповідач, згідно з пунктом 2 статті 110 цього Кодексу, має права,
встановлені для цивільного позивача.
3. Цивільний відповідач має право:
1) за викликом брати участь у розгляді справи в суді першої інстанції;
2) додержуватися встановленого судом процесуального порядку.
Стаття 112. Пред’явлення цивільного позову
1. Цивільний позов може бути пред'явлений прокурору або суду протягом розгляду
справи, але до початку судового слідства. Потерпілий, який не пред'явив цивільного позову
в кримінальній справі, має право пред'явити його в порядку цивільного судочинства.
2. Цивільний позивач, що пред'являє позов в кримінальній справі, звільняється від
сплати державного мита.
3. Цивільний позивач має право відповідати за пред’явлений позов до того часу
коли судом не буде ухвалена відносно цього позову постанова у нарадчій кімнаті.
4. У разі прийняття постанови про відхилення позову у кримінальній справі,
цивільний позивач не має права пред'являти той же позов в порядку цивільного
судочинства. Відмова у позові в порядку цивільного судочинства позбавляє позивача права
пред'являти той же позов у кримінальній справі.
Стаття 113. Розгляд цивільного позову
1. Обґрунтованість цивільного позову, пред'явленого у кримінальній справі,
доводиться згідно з положеннями цього Кодексу.
2. При розгляді цивільного позову, пред'явленого у кримінальній справі, з питань, які
не регламентуються положеннями цього Кодексу, до уваги беруться цивільно-процесуальні
норми, якщо вони не суперечать Кримінального-процесуальним нормам.
Стаття 114. Подання цивільного позову у справі з банкрутства на розгляд суду
Якщо у кримінальній справі цивільним відповідачем виступає притягнуте до
відповідальності підприємство, проти якого порушена справа у банкрутстві, тоді цивільний
позов у цій кримінальній справі може не розглядатися, а усі пов’язані з цивільним позовом
документи, за постановою прокурора або ухвалою суду, можуть залучатися до розгляду
судом справи у банкрутстві. Про це повідомляється цивільному позивачу, при цьому йому
пояснюють його права у справі з банкрутства.
Стаття 115. Розв'язання цивільного позову
1. Постановляючи обвинувальний вирок, суд, залежно від доведеності підстав і
розміру цивільного позову, задовольняє цивільний позов повністю або частково чи
відмовляє в ньому. У разі задоволення цивільного позову , суд може не прийняти до уваги
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лімітів позову, якщо обсяг позову не може вплинути на визначення злочину або міру
покарання.
2. При виправданні підсудного через недоведення його участі у вчиненні злочину або
при відсутності події злочину суд відмовляє в цивільному позові, а за відсутністю в його
діях складу злочину суд залишає позов без розгляду, або питання стосовно розміру позову
передається на розгляд у цивільно-процесуальному порядку.
3. Якщо суд ухвалює виправдувальний вирок, тоді:
1) суд скасовує цивільний позов за відсутністю в діях підсудного складу злочину, або
залишає позов без розгляду;
2 залишає цивільний позов без розгляду у разі виправдання обвинуваченого, коли у
справі не виявлено ознак злочинних або кримінальних дій. В такому випадку цивільний
позивач має право пред’являти позов на розгляд у цивільно-процесуальному порядку.
Стаття 116. Забезпечення цивільного позову
Під час проведення процесу виконавець досудового слідства, прокурор або суд
зобов'язані вжити заходів до забезпечення заявленого в кримінальній справі цивільного
позову, а саме: здійснювати пошук підозрюваних чи обвинувачених, або матеріально
відповідальних осіб за діяльність підозрюваних чи обвинувачених з метою обмеження права
власності цих осіб на майно, що їм належить.
Стаття 117. Обов’язок прокурора вчиняти цивільний позов
Прокурор, що підтримує обвинувачення, зобов’язаний вчиняти в суді цивільний
позов, але він не може пред’являти цивільний позов у випадках, коли злочинними діями
заподіяні збитки державі або особам, котрі через своє неповноліття, хворобу, залежність від
обвинувача або через інші причини не можуть відстоювати свої інтереси у суді.
Редакція статті 118 до 1 травня 2005 року.
Стаття 118. Надання авансу за рахунок держави
Якщо обвинувачений, його матеріально відповідальна особа не мають коштів для
відшкодування збитків, тоді за законом суд може ухвалити постанову про надання
державою авансу для відшкодування заподіяних збитків.
Редакція статті 118 від 1 травня 2005 року.
Стаття 118. Відшкодування збитків за рахунок держави
Якщо обвинувачений, його матеріально відповідальна особа не мають коштів для
відшкодування збитків, тоді за встановленим законом порядком відшкодування збитків
відбувається за рахунок держави.
Посилання на статтю:
Nr. X-81, 2005-01-20, Žin., 2005, Nr. 18-575 (2005-02-08)
РОЗДІЛ III
ЗАПОБІЖНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ЗАХОДИ
ЧАСТИНА XI
ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
Стаття 119. Призначення запобіжних заходів
Запобіжні заходи застосовуються до підозрюваного, обвинуваченого, засудженого з
метою запобігти спробам ухилитися від дізнання, слідства або суду, перешкодити
встановленню істини у кримінальній справі або продовжити злочинну діяльність, а також
для забезпечення виконання процесуальних рішень.
Стаття 120. Типи запобіжних заходів
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1. До запобіжних заходів належать: затримання, домашній арешт, зобов’язання щодо
окремого проживання від потерпілого, застава, виїмка документів, зобов’язання щодо
періодичної реєстрації в установах поліції, підписка про невиїзд.
2. Для військових запобіжні заходи можуть обиратися військовою частиною за
місцем проходження військової служби, урядовий нагляд, а для неповнолітніх – передача
батькам, опікунам або іншим фізичним та юридичним особам, які займаються опікою та
піклуванням про дітей.
Посилання на статтю:
Nr. IX-2553, 2004-11-09, Žin., 2004, Nr. 171-6307 (2004-11-26)
Стаття 121. Положення про застосування комплексних запобіжних заходів
1. Рішення щодо затримання, домашнього арешту та зобов’язання про окреме
проживання від потерпілого можуть прийматися тільки суддею досудового слідства та
судом, а щодо інших запобіжних заходів – прокурором, суддею досудового слідства та
судом.
2. Запобіжні заходи можуть обиратися лише у тому випадку, коли існує достатньо
інформації, яка дозволяє припускати причетність підозрюваного до вчинення злочину.
3. Протягом одного року можуть прийматися рішення щодо пом’якшення визначених
запобіжних заходів.
4. Прокурор, суддя та суд можуть ухвалювати постанови щодо необхідності
призначення запобіжних заходів, та обирати належні запобіжні заходи, з урахуванням таких
обставин, як ступінь важкості скоєного злочину, особистість підозрюваного, місце його
постійного проживання та роботи, законні джерела існування, вік підозрюваного, його стан
здоров'я, сімейний стан та інших обставин, які можуть стати вирішальними при обранні
належних запобіжних заходів.
5. Запобіжні заходи можуть обиратися також для обвинуваченого та підсудного.
Посилання на статтю:
Nr. IX-2553, 2004-11-09, Žin., 2004, Nr. 171-6307 (2004-11-26)
Стаття 122. Умови та підстави проведення затримання
1. Підставами для затримання можуть стати припущення, що підозрюваний може:
1) втекти (переховуватися) від органів досудового слідства, прокуратури або суду;
2) перешкодити процесу слідства;
3) вчинити новий злочин, про що зазначено у пункті 4 цієї статті.
2. У разі виникнення підстав вважати, що підозрюваний може втекти
(переховуватися) від органів досудового слідства, прокуратури або суду, тоді затримання
може відбуватися з урахуванням сімейного стану, постійного проживання та роботи,
трудових відносин, стану здоров'я, колишньої судимості, зв’язків закордоном ті інших
обставин підозрюваного.
3. У разі виникнення підстав вважати, що підозрюваний може перешкоджати
процесу, тоді затримання може відбуватися з урахуванням відомостей про те, що
підозрюваний особисто або через інших осіб може спробувати:
1) чинити вплив на потерпілого, свідків, експертів, інших підозрюваних,
обвинувачених чи підсудних;
2) знищувати, фальсифікувати або підробляти речові докази або документи, які
можуть довести істину у справі, яка розслідується або розглядається у суді.
4. Коли існують підстави вважати, що підозрюваний може вчинити новий злочин,
може бути прийняте рішення про його затримання, якщо є відомості про те, що особа,
підозрюється у скоєнні одного або декількох досить тяжких або тяжких злочинів, або
рецидивних злочинів, зазначених у статтях 178 (п.2), 180 (п.1), 181 (п.1), 187 (п.2)
Кримінального кодексу Литовської Республіки, тоді до ухвалення відповідної постанови
підозрюваний може вчинити новий досить тяжкий чи тяжкий злочин, а також коли є
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відомості про те, що перебуваючи на волі особа погрожує чи намагається вчинити злочин,
до такої особи може бути застосовано запобіжний захід у вигляді затримання або взяття під
варту.
5. Окрім того, підставою для затримання може стати клопотання або запит про
видачу особи іноземній державі або її передачі Міжнародному кримінальному суду на
підставі Європейського ордеру на арешт, а також на запит іноземної держави про
затримання особи, що перебуває у розшуку у разі оскарження заяви про екстрадицію особи
або Європейського ордеру на арешт.
6. При обранні затримання запобіжним заходом потрібно зазначити про мотиви та
підстави такого рішення.
7. Затримання може призначатися лише у тих випадках, коли менш суворі запобіжні
заходи вже не можуть відповідати цілям, зазначеним у статті 119 цього Кодексу.
8. Арешт може призначатися лише при вивченні та розслідуванні справи з приводу
злочину, за який передбачається покарання через позбавлення волі на строк від одного року.
Посилання на статтю:
Nr. IX-2170, 2004-04-27, Žin., 2004, Nr. 72-2493 (2004-04-30)
Стаття 123. Порядок проведення арешту
1. Арешту може підлягати підозрюваний, як затриманий так і незатриманий, згідно із
порядком, передбаченим статтею 140 цього Кодексу.
2. Прокурор, який вважає, що є підстави для того, щоб підозрюваного, котрий не
перебуває під вартою, треба заарештувати, звертається з відповідним клопотанням до судді
досудового слідства районного суду за місцем розгляду злочину. Клопотання прокурора має
бути складено згідно з підставами, передбаченими статтею 125 (п.2) цього Кодексу. Суддя,
який приймає постанову з приводу клопотання прокурора, може прийняти ухвалювальний
вирок про арешт, а у разі відмови задовольнити клопотання, – постанову про скасування
арешту.
3. Згідно з пунктом 2 цієї Статті ухвалений вирок або постанова передається особі не
пізніше сорока восьми годин з моменту прийняття рішення прокурором і його передачею
судді досудового слідства, а у разі відсутності такої можливості – іншому судді досудового
слідства районного суду за місцем розгляду злочину. Суддя зобов’язаний допитати
доставлену особу з приводу підстав арешту. Під час допиту заарештованої особи повинні
бути присутніми захисник та прокурор. З приводу проведеного допиту заарештованої особи,
суддя може прийняти одне з наступних рішень: залишити у силі постанову про арешт особи
(у такому випадку суддя встановлює конкретні строки арешту) або замінити цю міру іншим
запобіжним заходом чи скасувати взагалі постанову про арешт.
4. Статтею 140 цього Кодексу передбачається порядок затримання осіб, проти яких
прийнято постанову про арешт після того, як протягом сорока восьми годин з моменту
затримання особи прокурор передає відповідне клопотання про арешт судді досудового
слідства районного суду за місцем розгляду злочину. Суддя зобов’язаний допитати
доставлену особу з приводу підстав арешту. Під час допиту заарештованої особи повинні
бути присутніми захисник та прокурор. З приводу проведеного допиту заарештованої особи,
суддя може прийняти одне з наступних рішень: залишити у силі постанову про арешт особи
(у такому випадку суддя встановлює конкретні строки арешту) або замінити цю міру іншим
запобіжним заходом чи скасувати взагалі постанову про арешт.
5. Якщо суддя приймає постанову про взяття під варту підозрюваного або залишає
постанову прокурора у силі, тоді він може повідомити прокурору про визначені строки
тримання під вартою у додатковому документі. При видачі такого документу суддя
зобов’язаний у своєму розпорядженні залишити у силі постанову прокурора про взяття під
варту і визначити нові строки ув’язнення, замінити їх іншим запобіжним заходом або
скасувати.
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6. При передачі справи до суду, призначати, залишати у силі, продовжувати чи
скасовувати постанову про утримання під вартою або заміняти її іншим запобіжним заходом
може тільки суд, який розглядає справу, згідно з вимогами статті 122 цього Кодексу.
7. Суддя, який розглядає справу про призначення тримання під вартою
підозрюваного, відзначає про це в протоколі засідання. У ньому зазначаються також
результати допиту особи, з приводу якої вирішується питання про тримання під вартою,
заяви та зауваження прокурора чи захисника.
Стаття 124. Привід ув’язненої особи до судді досудового слідства іншого
окружного суду
1. Ув’язнену особу, яку неможливо протягом сорока восьми годин доставити до судді
досудового слідства запропонованого суду або іншого досудового слідства, треба доставити
до судді досудового слідства іншого запропонованого окружного суду. Під час проведення
допиту заарештованої особи суддя може вирішити залишити постанову про арешт в силі,
визначити конкретні строки арешту або ухвалити постанову про скасування ув’язнення та
обрання іншого запобіжного заходу чи його скасування.
2. Якщо під час проведення допиту заарештованої особи не може бути присутнім її
захисник або суду не пред’явлені усі належні матеріали справи щодо проведення арешту,
або суддя вагається щодо обрання конкретного запобіжного заходу для заарештованої особи
чи скасування постанови на її арешт, тоді він може залишити у силі діючу постанову про
арешт та призначити термін з'явлення заарештованої особи до суду для прийняття рішення
стосовно перебування заарештованого під вартою згідно з порядком, передбаченим статтею
123 (п.3) цього Кодексу.
Стаття 125. Рішення або ухвала про застосування запобіжних заходів
1. При обранні запобіжного заходу прокурор приймає мотивоване рішення, а суддя
чи суд – мотивовану ухвалу.
2. У рішенні або ухвалі про обрання запобіжного заходу потрібно відзначати:
1) ім’я, прізвище, дату народження, місце проживання, місце роботи підозрюваного;
2) стосовно злочину, у якому підозрюється ця особа: місце вчинення, час, характер та
інші обставини, які надають підстави за чинними законами визнавати конкретні дії
злочином;
3) відомості, які дозволяють вважати про вчинення підозрюваним злочинних дій;
4) мета, за якою обирається запобіжний захід, а у разі прийняття ухвали про
призначення арешту – умови обрання арешту, які можуть бути обґрунтовані згідно з одним
або декількома положеннями, зазначеними у статті 122 цього Кодексу.
3. Рішення або ухвала про обрання запобіжного заходу видається за підписом
підозрюваного.
Стаття 126. Зміст постанови про скасування утримання під вартою, домашнього
арешту або зобов’язання щодо окремого проживання від потерпілого
У постанові про скасування утримання під вартою, домашнього арешту або
зобов’язання щодо окремого проживання від потерпілого повинні відзначатися відомості
передбачені у статті 125 (п. 2, параграфи 1 і 2) цього Кодексу, а також мотиви, за якими
приймається постанова про скасування утримання під вартою, домашнього арешту або
зобов’язання щодо окремого проживання від потерпілого.
Посилання на статтю:
Nr. IX-2553, 2004-11-09, Žin., 2004, Nr. 171-6307 (2004-11-26)
Стаття 127. Строки утримання під вартою та продовження цих строків
1. Утримання під вартою не повинно тривати більше шести місяців. Про конкретні
строки тримання під вартою визначається в постанові судді досудового слідства, однак при

43
повторному взятті під варту термін ув’язнення не повинний тривати більше трьох місяців.
Ці строки можуть бути продовжені але не на більш, ніж шість місяців з приводу
розслідування тих або інших обставин, визначених суддею досудового слідства.
2. З приводу особливо складних справ строки утримання під вартою, визначені згідно
з пунктом 1 цієї статті, можуть бути продовжені за рішенням судді окружного суду, але не
більше ніж на три місяці. Строки тримання під вартою можуть бути повторно продовжені,
але під час проведення досудового слідства строки утримання під вартою не можуть тривати
більше вісімнадцяти місяців, а для неповнолітніх ув’язнених – не більше дванадцяти
місяців.
3. З приводу продовження строків утримання під вартою під час проведення
досудового слідства прокурор протягом десяти днів, має розглянути питання про
призначення або продовження строків утримання під вартою, а коли залишається менше
одного місяцю до закінчення граничного терміну утримання під вартою, а коли залишається
п’ять днів до закінчення вищезгаданого призначеного або продовженого терміну утримання
під вартою, потрібно подавати заяву до судді досудового слідства, а коли строки утримання
під вартою або продовженні строки утримання під вартою перевищують шість місяців, тоді
слід звертатися до окружного суду.
4. Заява прокурора з приводу продовження строків утримання під вартою має містити
відомості, зазначені у пункті 2 статті 125 цього Кодексу. Якщо термін продовженого
утримання під вартою разом із загальним утриманням під вартою перевищує шість місяців,
повинна бути пред’явлена мотивована заява про утримання під вартою з поясненням
ускладнюючих справу обставин, а також викласти підстави щодо обґрунтування слідчих дій,
з приводу яких було постановлено про взяття під варту чи продовження терміну утримання
під вартою.
5. Суд не може відмовити у задоволенні заяви прокурора стосовно продовження
терміну утримання під вартою тільки з приводу того, що було перевищено термін,
встановлений в пункті 3 цієї статті щодо подання заяви.
6. Питання стосовно продовження строків утримання під вартою вирішуються на
засіданні, яке скликає суддя досудового слідства або суддя окружного суду, на якому мають
бути присутні також прокурор та захисник. Усі визначені особи можуть брати участь у
судовому засіданні. У разі потреби на засідання викликають також і ув’язненого.
Ув’язненого викликають на засідання у тому випадку, коли вирішується питання про
продовження терміну утримання ув’язненого під вартою більш ніж на шість місяців.
7. Суддя на засіданні, скликаному на підставах, передбачених у пункті 6 цієї статті,
приймає постанову, яка ухвалює або не ухвалює продовження терміну утримання під
вартою ув’язненого. У разі повторного взяття під варту особи у тій самій справі, а також по
приєднаній до неї або виділеної з неї справи або пред'явлення нового обвинувачення строк
утримання під вартою обчислюється з урахуванням часу тримання під вартою раніше. Суддя
має ухвалювати визначені постанови згідно зі статтею 125 цього Кодексу.
8. Якщо суддя ухвалює рішення про непродовження терміну утримання під вартою,
тоді ув’язненого можуть відпустити на волю лише після завершення терміну його
утримання під вартою. Суддя може прийняти рішення про звільнення ув’язненого з під
варти у тому випадку, коли встановлено, що не існує більше умов та підстав щодо
подальшого утримання ув’язненого під вартою або продовження цього терміну.
9. При передачі справи до суду, про продовження терміну утримання під вартою
може вирішувати суддя, якій розглядає справу, і приймає рішення незалежно від того, чи є
на це постанова прокурора. Якщо суд передає справу прокурору, тоді суд може продовжити
термін утримання під вартою але не більше трьох місяців.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
Стаття 128. Повідомлення про арешт підозрюваного
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1. Під час прийняття рішення про взяття під варту/арешт підозрюваного за участю
прокурора слідчий зобов'язаний повідомити про це члена його родини або іншого родича,
якого визначить заарештований. Якщо заарештований не визначить таких осіб, тоді
прокурор на свій розсуд може повідомити когось з членів родини або близьких родичів
заарештованого, якщо їх можна буде встановити. Прокурор може відмовити у повідомленні,
якщо заарештований буде на цьому мотивовано наполягати, щоб це трималося в секреті від
членів його сім’ї або близьких родичів. Але при цьому підозрюваний має скористатися
нагодою особисто сповістити членів своєї родини чи близьких родичів про своє затримання.
2. Постанова про застосування як запобіжного заходу та взяття під варту надається
прокурором, який обрав запобіжний захід для виконання у місці утримання під вартою.
3. Якщо під варту взято або заарештовано громадянина іншої держави, прокурор має
негайно повідомити про це Міністерство внутрішніх справ Литовської Республіки, а якщо
затриманий наполягатиме, то також і представників дипломатичної місії або консульства
цієї країни.
Стаття 129. Заходи піклування про неповнолітніх дітей та охорона майна
заарештованого
1. Коли в особи, відносно якої як запобіжний захід обрано взяття під варту, є
неповнолітні діти віком до вісімнадцяти років, які залишаються без нагляду, прокурор або
суд зобов'язані негайно повідомити членів родини чи близьких родичів неповнолітніх дітей
для вжиття необхідних заходів до передачі зазначених неповнолітніх на піклування родичів
або влаштування їх в дитячі установи.
2. Якщо особі, відносно якої як запобіжний захід обрано взяття під варту, належить
майно або житло, що залишаються без догляду, тоді прокурор або суд зобов'язані вжити
заходів для охорони майна і житла ув'язненого.
3. Про вжиття заходів, передбачених пунктами 1 та 2 цієї статті, прокурор або суд
повідомляють ув’язненого.
Стаття 130. Право ув’язненого або його захисника оскаржувати постанову про
взяття під варту чи продовження терміну утримання під вартою
1. Ув’язнений або його захисник мають право оскаржувати вищому суду постанову
про взяття під варту чи продовження терміну утримання під вартою у якості запобіжного
заходу. Скарга на постанову про взяття під варту або продовження терміну цього
запобіжного заходу, може подаватися протягом двадцяти днів з моменту прийняття
відповідної постанови. Скарги з приводу судової постанови про взяття під варту або
продовження терміну утримання під вартою, подаються негайно вищому суду. Суддя
вищестоящого суду зобов’язаний розглянути скаргу не пізніше семи днів з моменту її
одержання. Скарги з приводу постанови про взяття під варту розглядаються на звичайному
засіданні; на це засідання викликаються ув’язнений та захисник, або кожний з них окремо.
Прокурор бере участь у такому засіданні. Прокурор має пред’явити вищому суду, що
розглядає скаргу, усі потрібні матеріали досудового слідства. Якщо скарга подається з
приводу судового рішення у справі, що розглядається, тоді суд, який розглядав цю справу,
зобов’язаний пред’явити вищому суду усі потрібні матеріали з приводу розгляд цієї скарги.
2. Постанова, ухвалена суддею вищого суду, є остаточною і оскарженню не підлягає.
Стаття 131. Право прокурора оскаржувати судовий вирок
1. Під час розгляду справи прокурором досудового слідства або судом і не пізніше
трьох днів з моменту ухвалення відповідної постанови, прокурор має право оскаржити
вищому суду судовий вирок з приводу неприйняття рішення про взяття під варту чи
звільнення ув’язненого, або непродовження терміну утримання під вартою затриманого.
Скарга з приводу неприйняття рішення про взяття під варту чи звільнення ув’язненого, або
непродовження терміну тримання під вартою затриманого, негайно передається вищому
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суду. Суддя вищого суду зобов’язаний розглянути скаргу не пізніше семи діб з моменту її
одержання. Скарги з приводу постанови про взяття під варту розглядаються на звичайному
засіданні; на це засідання викликаються підозрюваний чи обвинувачений, або захисник.
Неявка зазначених осіб до суду не може зашкодити суду розглядати скаргу. Прокурор бере
участь у такому засіданні. Прокурор має пред’явити вищому суду, що розглядає скаргу, усі
потрібні матеріали досудового слідства. Якщо скарга подається з приводу судового рішення
у справі, що розглядається, тоді суд, який займався цією справою, зобов’язаний пред’явити
вищому суду усі потрібні матеріали з приводу розгляд цієї скарги.
2. Постанова, ухвалена суддею вищого суду, є остаточною і оскарженню не підлягає.
3. Оскарження прокурора не є підставою для припинення виконання ухвалених
судових вироків.
Стаття 132. Домашній арешт
1. Домашній арешт – це таке зобов’язання, коли підозрюваний дає обіцянку протягом
встановленого строку не залишати місце свого проживання, не зустрічатися та не
спілкуватися з особами, за якими здійснюється нагляд та не відвідувати вказані місця.
2. Про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваного
під час досудового слідства, прокурор виносить на ухвалу судді досудового слідства
відповідну постанову.
3. Призначення домашнього арешту вважається запобіжним заходом. При цьому
підозрюваного попереджають, що у разі порушення умов домашнього арешту за
визначеними підставами до нього може бути застосований інший запобіжний захід у вигляді
взяття під варту.
Стаття 132(1). Зобов’язання щодо окремого проживання від потерпілого
1. Підозрюваного можуть зобов’язати проживати окремо від потерпілого, якщо є
підстави вважати, що у разі його спільного проживання з потерпілим, можуть виникнути
умови для вчинення нового злочину з боку підозрюваного або потерпілого від злочину. У
разі скасування зобов’язання у підозрюваного щодо окремого проживання від потерпілого,
підозрюваний також зобов’язаний не спілкуватися і не шукати контактів з потерпілим та
особами, що разом з ним проживають, а також не з’являтися у тих місцях, де є ймовірність
його зустрічі з потерпілим або особами, що разом з ним проживають.
2. Під час проведення досудового слідства підозрюваний зобов’язується проживати
окремо від потерпілого за постановою судді досудового слідства згідно з заявою прокурора.
3. Запобіжний захід щодо відокремлення – зобов’язання проживати окремо від
потерпілого, окрім випадків, це зобов’язання може бути замінено на інший запобіжний
захід.
Додаткові статті Кодексу:
Nr. IX-2553, 2004-11-09, Žin., 2004, Nr. 171-6307 (2004-11-26)
Стаття 133. Застава
1. Застава – внесення на депозит прокуратури або суду підозрюваним, членами його
сім’ї або родичами, а також іншими особами, підприємствами чи організаціями, грошових
коштів у випадках, передбачених статтею 119 цього Кодексу.
2. Розмір застави встановлюється з урахуванням обставин справи органом, який
застосував запобіжний захід або судом, що розглядає кримінальну справу з урахуванням
розміру та міри покарання, передбачених для підозрюваного, майнового стану
обвинуваченого або заставодавця або особисто.
3. Під час внесення застави заставодавцю потрібно пояснювати те, що він несе
відповідальність як заставник.
4. В постанові або ухвалі про обрання запобіжного заходу – застави зазначається, що
підозрюваного ознайомили з його обов’язком щодо явки за викликом виконавця досудового
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слідства, прокурора, судді або суду, не-перешкоджання розгляду справи, невчинення нового
злочину та про його не-заперечення щодо виконання цього обов’язку, а заставодавця
попереджають, що у разі уникнення підозрюваного від виконання свого обов’язку, застава
передається державі. Окрім того, у постанові або ухвалі зазначається через яку банківську
установу підозрюваний або заставодавець здійснили оплату встановленого розміру грошової
застави, розмір грошового внеску та номер відповідного платіжного документу (квитанції).
Платіжний документ (квитанція) додається до кримінальної справи. Підозрюваному або
заставодавцю дають підписати постанову або ухвалу про обрання запобіжного заходу –
застави, а копію цього документу передають їм.
5. Якщо підозрюваний або заставодавець порушують взяті на себе зобов'язання щодо
обраного ними запобіжного заходу, застава переходить в доход держави. З приводу того, що
застава переходить в доход держави, приймається відповідна постанова або ухвала за
наявністю відповідної щодо того резолюції у документі. Рішення прокурора може бути
оскарженим судді досудового слідства, а постанова судді досудового слідства – вищому
суду, протягом п’яти днів з моменту ухвалення та повідомлення про таке рішення або
постанову.
6. Якщо ухвалюється рішення про припинення процесу, виноситься виправдувальний
вирок або рішення про недійсність застави як запобіжного заходу, тоді заставу повертають
заставодавцю.
Стаття 134. Виїмка документів
Про виїмку документів як запобіжний захід приймається відповідна постанова
прокурора або судовий вирок. У підозрюваного можуть вилучатися паспорт,
ідентифікаційна картка особи, посвідчення водія. При вилученні документів Генеральною
прокуратурою підозрюваному видається стандартна довідка, у якій вказуються вилучені
документи.
Стаття 135. Зобов’язання підозрюваного щодо періодичної реєстрації в
установах поліції
1. За постановою прокурора або ухвалою суду з підозрюваного може братися
зобов’язання про реєстрацію в установах поліції. У такій постанові чи ухвалі повинна
відзначатися адреса установи за якою підозрюваний зобов’язаний відмічатися щотижня або
щомісяця, при цьому він зобов’язаний у будь-який час з’являтися на виклик реєстраційної
поліцейської установи. Якщо підозрюваний у визначений час не з’являється для реєстрації,
органи поліції зобов’язані негайно повідомити про це прокурору та вжити заходи для
встановлення місцезнаходження підозрюваного.
2. У разі порушення зобов’язання щодо періодичної реєстрації в органах поліції, до
підозрюваного можуть бути застосовані більш суворі запобіжні заходи.
Стаття 136. Підписка про невиїзд
1. Підписка про невиїзд полягає у письмовому зобов'язанні підозрюваного не
відлучатися з місця постійного проживання або з місця тимчасового знаходження без
дозволу прокурора або суду.
2. Підписка про невиїзд може також вимагати у підозрюваного не відвідувати місце
проведення розслідування, не спілкуватися та не підтримувати стосунки зі своїми
близькими.
3. Якщо підозрюваний порушить дану ним підписку про невиїзд, то вона може бути
замінена більш суворим запобіжним заходом. Про заміну більш суворим запобіжним
заходом підозрюваному повинно бути оголошено при взятті від нього підписки про невиїзд.
Стаття 137. Нагляд командування військової частини
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1. Нагляд командування військової частини за підозрюваним, який є
військовослужбовцем, полягає у вжитті заходів, передбачених статутами Збройних Сил
Литовської Республіки, для того, щоб забезпечити належну поведінку та явку підозрюваного
за викликом органів досудового слідства, слідчого, прокурора, суду.
2. Постанова про обрання зазначених у пункті 1 цієї статті запобіжних заходів
надсилається командуванню військової частини.
3. Про встановлення нагляду командування військової частини у письмовій формі
повідомляє прокуратура або суд, що обрав цей запобіжний захід.
Стаття 138. Нагляд за переданими неповнолітніми
1. Неповнолітній підозрюваний передається батькам, опікунам або іншим фізичним
та юридичним особам, котрі здійснюють опіку, про що з цих осіб береться письмове
зобов’язання про забезпечення належної поведінки та явки неповнолітнього підозрюваного
за викликом органів досудового слідства, слідчого, прокурора, суду.
2. При взятті письмового зобов’язання у осіб, яким доручається нагляд за переданими
їм неповнолітніми, їм треба повідомити про сутність злочину, з приводу якого до
неповнолітніх підозрюваних застосовується подібний запобіжний захід. Окрім того, особам,
яким доручається нагляд за переданими їм неповнолітніми, повідомляється про їх
відповідальність за явку підозрюваних неповнолітніх в установи досудового слідства або
суд.
3. Якщо підозрювані неповнолітні ухиляються від явки в установи досудового
слідства, прокуратуру або суд, тоді осіб, яким доручено нагляд за переданими їм
неповнолітніми, за постановою прокурора або ухвалою суду може бути оштрафована на
суму, що може дорівнюватися п’ятикратному розміру мінімального прожиткового мінімуму
(МПМ).
Стаття 139. Заміна або скасування запобіжних заходів
1. Обраний запобіжний захід може бути замінено іншим, коли у цьому виникає
потреба, або він замінюється на більш м’який або більш суворий захід, виходячи з обставин
справи. Скасування або заміна запобіжного заходу іншим вирішується постановою
прокурора або ухвалою суду.
2. У разі закриття справи, закінчення строку утримання під вартою, якщо цей строк
не продовжено в установленому законом порядку, та в інших випадках звільнення особи зпід варти на стадії досудового розслідування здійснюється на підставі постанови судді
досудового слідства.
Посилання на статтю:
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24)
ЧАСТИНА XII
ІНШІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
Стаття 140. Тимчасове затримання
1. Виконавець досудового слідства або прокурор можуть здійснювати тимчасове
затримання осіб, яких застали під час або після скоєння злочину чи злочинних дій, а також
коли є підстави вважати, що така особа може втекти, коли не можна встановити особу, а
також у інших випадках, коли існують певні підстави чи умови щодо цього.
2. Тимчасове затримання не може тривати більше сорока восьми годин.
3. Якщо тимчасово затриманих осіб потрібно тримати під вартою, їх не пізніше
сорока восьми годин зобов’язані пред’явити судді, який у порядку, встановленому цим
Кодексом, вирішує питання про призначення запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
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4. Про затримання особи негайно повідомляється в порядку, встановленому пунктом
першим статті 128 цього Кодексу, одному з членів родини або близькому родичу
затриманого.
Стаття 141. Передача в медичні установи
1. Якщо під час розгляду справи виникає необхідність у проведенні судово-медичної
або судово-психіатричної експертизи підозрюваного, за постановою судді досудового
слідства або судовою ухвалою підозрюваного можуть передати в медичні установи для
проведення експертизи, за результатами якої складається акт проведеної експертизи для
подання прокурору або суду. У тих випадках, коли підозрюваний, знаходячись під вартою,
перебував у медичній установі, час перебування в ній зараховується в строк відбуття
покарання.
2. Якщо при проведенні судово-медичної або судово-психіатричної експертизи
виникає необхідність тривалого нагляду за підозрюваним або дослідження його, суд за
поданням слідчого, погодженого з прокурором поміщає його у відповідний медичний
заклад, про що виносить постанову.
3. Передача підозрюваного до медичної установи на експертизу, а також час
перебування в ній зараховується або продовжується у тому ж самому порядку, що і
продовження або оскарження вироку утримання під вартою.
4. Передача та утримання під вартою підозрюваного в медичній установі для
проведення експертизи під час досудового слідства відбувається за постановою прокурора.
5. До установ судово-медичної експертизи можуть також передаватися і
обвинувачені.
Стаття 142. Привід
1. Підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, а також будь-яка інша особа, яку
викликають в якості свідка, зобов’язані за повісткою з’являтися до виконавця досудового
слідства, прокурора та суду. У разі неявки без поважних причин до виконавця досудового
слідства, прокурора та суду підозрюваного, обвинуваченого та свідка певних осіб можуть
доставити. Якщо не відомо про місцезнаходження підозрюваного чи обвинуваченого, за
постановою прокурора або ухвалою суду на визначених осіб подається у розшук.
2. До виконавця досудового слідства, прокурора та суду визначені особи
доставляються поліцією органів досудового слідства за постановою прокурора, судді
досудового слідства або ухвалою суду.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
Стаття 143. Огляд осіб
1. Виконавець досудового слідства та прокурор мають право на проведення повного
огляду підозрюваного, потерпілого та інших осіб для встановлення у них на тілі слідів
злочину або додаткових ознак.
2. Якщо особа не погоджується на вчинення такого огляду її тіла, виконавець
досудового слідства чи прокурор приймають постанову про обов’язковий огляд цих осіб.
3. Якщо для огляду тіла визначеної особи потрібно її повне оголення, то виконання
цієї процедури доручається виконавцю досудового слідства, прокурору чи лікарю одної
статі з особою, яку оглядають.
4. Про результати огляду особи складається протокол.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
Стаття 144. Одержання зразків для порівняння
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1. Виконавець досудового слідства або прокурор мають право вилучати у
підозрюваного зразки для слідчого порівняння. До таких зразків у потерпілого чи свідка
належать тільки ті предмети, які підлягають перевірці чи вивченню, знайдені на місці
злочину або ті, що залишають на собі сліди злочину.
2. Якщо особа відмовляється надати зразки для звірення речових доказів, прокурор
ухвалює постанову про зобов'язання цієї особи щодо пред’явлення слідству цих речей.
3. Про відібрання зразків з метою проведення слідчого порівняння складається
протокол.
Стаття 145. Обшук
1. Обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя
злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які
мають значення для встановлення істини в справі, знаходяться в певному приміщенні або
місці або в якої-небудь особи, при цьому виконавець досудового слідства або прокурор про
проведення обшуку.
2. Обшук проводиться також і в тому випадку, коли є достатні дані про те, що в
певному приміщенні або місці знаходяться розшукувані особи, а також трупи.
3. Обшук проводиться за вмотивованою постановою судді досудового слідства. У
постанові на проведення обшуку повинні відзначатися об’єкти, які згідно з пунктами 1 і 2
цієї статті підлягають обшуку. У невідкладних випадках обшук може проводитися і за
санкцією органів досудового слідства або прокурора, тоді у подібних випадках протягом
трьох діб про здійснення обшуку має надаватися законна постанова судді досудового
слідства. Якщо протягом визначеного терміну не буде одержана така постанова від судді
досудового слідства, тоді усі вилучені під час проведення обшуку речі, цінності чи
документи, мають бути повернені особам, у яких вони були вилучені, а на результати
проведеного обшуку у подальшому процесі не можна посилатися як на відомості, що дають
підстави для звинувачення підозрюваного чи обвинуваченого.
4. Під час обшуку по можливості повинна бути забезпечена присутність власника,
орендатора, представник житлово-експлуатаційної організації, повнолітні члени родини чи
близькі родичі, що проживають або яким належить житло, будинок або інші приміщення, де
проводиться обшук, а під час обшуку на підприємстві, закладі або організації, – представник
того підприємства, закладу або організації. Якщо немає можливості забезпечити присутність
зазначених осіб, тоді обшук проводиться у присутності понятих або представника
організації самоврядування. Запрошення понятих також необхідно не тільки при проведенні
обшуку, але і в інших випадках.
5. Обшук на земельних ділянках, у лісі та воді може відбуватися без участі власників,
орендаторів чи представників управління, якщо ці особи дають письмову згоду на
проведення обшуку в зазначених місцях.
Стаття 146. Обшук особи
1. Обшук особи може проводитися за тими правилами, що і обшук житла, будинку чи
інших приміщень
2. Обшук особи, у разі відсутності окремих санкцій щодо цього, може проводитися:
1) при затриманні або взятті під варту;
2) коли існують достатні підстави вважати, що у приміщеннях або інших місцях, де
проводиться обшук чи виїмка, особа приховала при собі речі чи документи, які мають
значення для встановлення обставин злочину.
3. Обшук особи може здійснюватися тільки особою її статі. При обшуку особи не
повинні брати участь особи, зазначені у пункті 4 статті 145 цього Кодексу.
Стаття 147. Вилучення
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1. Якщо потрібно провести вилучення документів чи речей, які мають значення для
встановлення обставин злочину, і точно відомо, де вони є, виконавець досудового слідства
або прокурор можуть провести вилучення. Для цього має бути виданий мотивований ордер
судді досудового слідства. У невідкладних випадках вилучення може проводитися за
санкцією виконавця досудового слідства чи прокурора, але протягом трьох діб має бути
пред'явлений і ордер судді досудового слідства про законність проведення виїмці. Якщо
ордер судді досудового слідства про законність проведення виїмці не надано у визначений
термін, тоді усі вилучені речі та документи мають бути повернуті особі, у якої їх було
вилучено, а на результати проведеного вилучення у подальшому процесі не можна
посилатися як на відомості, що дають підстави для звинувачення підозрюваного чи
обвинуваченого.
2. Особа у якої знаходяться речі чи документи, що підлягають вилученню,
зобов’язана не заважати посадовим особами у проведенні виїмці. За невиконання своїх
службових обов’язків з цих осіб, згідно зі статтею 163 цього Кодексу, може бути стягнуто
штраф.
3. При проведенні виїмці повинні брати участь особи, зазначені у пункті 4 статті 145
цього Кодексу.
4. Якщо особи, у яких знаходяться речі чи документи, що підлягають вилученню, не
віддають добровільно зазначені предмети, тоді ці речі чи документи можуть вилучатися у
примусовому порядку.
Стаття 148. Виїмка поштової кореспонденції
1. Дозвіл на виїмку поштової кореспонденції може надавати ордер судді досудового
слідства. Проведення виїмки поштової кореспонденції може доручатися працівникам
поштової служби. За невиконання своїх службових обов’язків цих осіб, згідно зі статтею 163
цього Кодексу, може бути притягнено до штрафу.
2. Право забезпечення виїмки поштової кореспонденції мають лише прокурор, суддя
та суд.
Стаття 149. Порядок проведення обшуку та вилучення
1. Посадова особа, яка здійснює обшук чи вилучення, зобов’язана видати ордер або
постанову на обшук або вилучення у яких вимагається про віддачу речей чи документів або
про перевірку місця проживання особи, де знаходяться зазначені предмети.
2. Проводячи обшук, слідчий має право розкривати замкнені приміщення і сховища,
якщо власник відмовляється їх відкрити. При цьому слідчий повинен уникати не викликаних
необхідністю пошкоджень дверей, замків та інших предметів. Службовці повинні уникати
непотрібного злому та пошкодження дверей і інших об'єктів.
3. Слідчий має право заборонити особам, що перебувають у приміщенні під час
обшуку або виїмки, а також особам, які під час обшуку або виїмки увійшли в це
приміщення, виходити з приміщення і спілкуватися один з одним або з іншими особами до
закінчення обшуку чи виїмки.
4. Приміщення чи місце проведення обшуку або виїмки повинно бути оточено,
службовцями органів, що проводять обшук чи вилучення.
5. Проводити обшук чи виїмку у нічну пору забороняється, за винятком невідкладних
випадків.
6. Проводячи обшук чи виїмку, слідчий має право на вилучення чи виїмку тільки тих
предметів і документів, які мають значення для проведення слідства. Предмети та
документи, що заборонені законом, мають вилучатися без відшкодування у повному обсязі.
7. Перед обшуком або виїмкою слідчий пред'являє постанову особам, що займають
приміщення, та усім іншим учасникам, де проводяться обшук або виїмка, і пропонує їм
видати зазначені в постанові предмети або документи, що зазначені в протоколі (де
вказується кількість, вага, властивості та склад цих предметів або документів). Вилучені на
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місці під час обшуку та виїмки предмети та документи повинні, по можливості, пакуватися
та запечатуватися.
8. Проводячи обшук чи виїмку, слідчий зобов’язаний вжити заходів, щоб забезпечити
звільнення приміщень особами, які там проживають, а також надання ними пояснень під час
обшуку та виїмки.
9. Про результати обшуку чи виїмки складається протокол. У протоколі зазначаються
вилучені речі чи документи, а також наводиться опис цих предметів. Якщо при обшуку не
були вилучені предмети чи документи, це також відзначається у протоколі. Один примірник
протоколу обшуку чи виїмки залишається особі, у якої було проведено обшук чи виїмку.
Стаття

150.

Умови проведення обшуку чи виїмки у приміщеннях
дипломатичних представництв
1. У приміщеннях, що їх займають дипломатичні представництва, а також в
приміщеннях, де проживають члени дипломатичних представництв та їх сім'ї, які
користуються правом дипломатичної недоторканності, обшук і виїмку можна проводити
лише за згодою дипломатичного представника. Про згоду дипломатичних представників на
обшук або виїмку робиться запит через Міністерство закордонних справ Литовської
Республіки.
2. Обшук і виїмка в приміщеннях, зазначених в пункті 1 цієї статті, проводяться
обов'язково в присутності прокурора і представника Міністерства закордонних справ
Литовської Республіки.
Стаття 151. Тимчасове обмеження права власності
1. За цивільним позовом чи діючою санкцією прокурора на конфіскацію майна
підозрюваного, чи згідно із законом, - матеріалів, що свідчать про діяльність підозрюваного
як фізичної, так і юридичної особи, та речі, які за підозрою могли бути одержані в результаті
вчинення злочину, може накладатися тимчасове обмеження права власника на володіння
цими предметами. Про тимчасове обмеження права власника може відзначатися разом з
обшуком чи виїмкою.
2. Права власності юридичної особи можуть тимчасово обмежуватися санкцією
прокурора, якщо:
1) здійснюється конфіскація наявного майна згідно з положеннями статті 72
Кримінального кодексу Литовської Республіки;
2) забезпечується цивільний позов за достатніми підставами та притягненням
юридичної особи в якості цивільного відповідача.
3. У особи, яку тимчасово обмежують у правах власності, опис майна відбувається у
присутності осіб, визначених пунктом 4 статті 145 цього Кодексу. Усе описане майно має
бути пред’явлено особам, що беруть участь при проведенні опису. Опис майна складається з
переліку предметів та зазначення їхніх властивостей. Забороняється тимчасове обмеження
прав власності на предмети, які згідно з законами Литовської Республіки, необхідні для
підозрюваного або членів його родини або осіб, що знаходяться на його утриманні.
4. Майно, на яке накладено обмеження щодо прав власності, на розсуд прокурора
може передаватися на зберігання представникові закладу самоврядування чи власникові
цього майна або членам його родини, близьким родичам чи іншим особам. Вони несуть
відповідальність згідно із статтею 246 Кримінального кодексу Литовської Республіки за
марнування або переховування цього майна. З приводу цього з усіх цих осіб відбирається
письмове зобов'язання. У разі необхідності таке майно може вилучатися. Якщо тимчасове
обмеження прав власності накладається на грошові внески, тоді усі операції з цими коштами
припиняються, якщо у постанові про тимчасове обмеження прав власності не передбачено
іншого.
5. Особа, яку тимчасово обмежено у правах власності, має право оскаржити санкцію
прокурора судді досудового слідства. Цю скаргу суддя досудового слідства має розглянути
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не пізніше трьох діб з моменту її подання. Постанову судді досудового слідства можна
оскаржити вищому суду; вирок, ухвалений цим судом є остаточним і оскарженню не
підлягає.
6. Постанова прокурора про тимчасове обмеження прав власності не може діяти
більше шести місяців. Цей термін може бути продовжений постановою судді досудового
слідства, але не більше, ніж на три місяця. Відмова судді досудового слідства продовжити
термін тимчасового обмеження прав власності підлягає оскарженню у порядку,
встановленому статтею 65 цього Кодексу. Тоді справа передана в суд у зв’язку з постановою
про тимчасове обмеження прав власності чи продовження терміну цього обмеження,
розглядається судом, до юрисдикції якого вона належить. Вирок суду підлягає оскарженню
у порядку, встановленому розділом X цього Кодексу.
7. У кримінальних справах з приводу тяжких чи особливо тяжких злочинів, або у
випадку переховування підозрюваного, термін тимчасового обмеження прав власності не
обмежується.
8. Тимчасове обмеження прав власності скасовується постановою прокурора або
суду, якщо у цьому заході немає більше необхідності.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
Nr. IX-1637, 2003-06-19, Žin., 2003, Nr. 68-3070 (2003-07-09)
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24)
Стаття 152. Постанова про тимчасове обмеження права власника
1. У постанові про тимчасове обмеження прав власності зокрема зазначається:
1) місце та час ухвалення постанови;
2) прокурор, що ухвалив постанову;
3) мотиви та підстави ухвалення постанови про тимчасове обмеження прав власності;
4) особа, яку тимчасово обмежують в правах власності (ім'я та прізвище фізичної
особи, особистий код, місце проживання; назва юридичної особи, адреса/місцезнаходження,
код);
5) особа, яка висунула позов щодо вимог виконання тимчасового обмеження прав
власності (ім'я та прізвище фізичної особи, особистий код, місце проживання; назва
юридичної особи, адреса/ місцезнаходження, код), – якщо йдеться про забезпечення
цивільного позову про тимчасове обмеження прав власності;
6) майно, на яке накладено тимчасове обмеження прав власності, назва, код (якщо
майно зареєстровано у майновому реєстрі), скорочений опис, місцезнаходження та інші
відомості визначення майна;
7) майно, на яке накладено тимчасове обмеження прав власності, власник (партнери)
– ім'я та прізвище фізичної особи, особистий код, місце проживання; назва юридичної
особи, адреса/місцезнаходження, код;
8) характер тимчасового обмеження прав власності (повне обмеження прав власності
або часткове обмеження прав власності) та масштаби;
9) особа у якої зберігається майно або адміністративний розпорядник майна (ім'я та
прізвище фізичної особи, особистий код, місце проживання; назва юридичної особи,
адреса/місцезнаходження, код);
10) порядок виконання постанови;
11) порядок оскарження постанови.
2. Постанова негайно, і не пізніше наступної робочої доби, згідно з порядком,
встановленим цим Кодексом, оголошується особі, на яку накладається тимчасове обмеження
прав власності, а також усім власникам (партнерам) які тимчасово обмежуються у правах
власності на це майно. Якщо немає можливості негайного оголошення постанови, тоді про її
оголошення зазначається у реєстрі, в якому реєструється акт про майновий арешт.
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3. Копія постанови про призначення тимчасового обмеження прав власності негайно,
і не пізніше наступної робочої доби, повинна надсилатися до реєстру - реєстратору актів
майнового арешту.
4. Якщо під час ухвалення постанови про призначення тимчасового обмеження прав
власності невідома особа, на яку накладається обмеження прав власності, тоді у постанові не
може відзначатися склад та місцезнаходження конкретного майна. У такому випадку
прокурор, що ухвалив таку постанову, зобов’язаний вжити до такої особи заходів щодо
визначення місцезнаходження та складу майна, на яке накладається тимчасове обмеження
прав власності, а також ухвалена додаткова постанова про походження цього майна.
5. Додаткова постанова ухвалюється, оголошується і реєструється у порядку,
визначеному цією статтею.
6. При скасуванні постанови про призначення тимчасового обмеження прав
власності, прокурор або суд мають негайно повідомити реєстратору про призначення
тимчасового обмеження прав власності.
Стаття 153. Передача документів про тимчасове обмеження прав власності суду,
що розглядає справу у банкрутстві
1. Якщо у кримінальній справі розглядається цивільний позов, тоді у порядку,
встановленому статтею 151 цього Кодексу, тимчасово обмежене у правах власності
підприємство, проти якого порушена справа у банкрутстві, має передати суду усі документи,
на підставі яких визначається обмеження прав власності, для судового розгляду справи у
банкрутстві. Суд, що розглядає справу у банкрутстві, вирішує усі питання, пов’язані з
обмеженням права власності.
2. Під час зберігання майна за порушеною кримінальною справою, особам, яким
доручено зберігання, передаються усі права та обов’язки на час обмеження прав власності
на майно.
Стаття 154. Здійснення контролю за інформацією, що передається засобами
телекомунікаційної мережі та її зняття
1. Коли за поданням прокурора суддею досудового слідства ухвалюється постанова,
виконавець досудового слідства може прослуховувати телефонні розмови, контролювати
передачу інформації іншими каналами телекомунікаційного зв’язку чи забезпечувати зняття
інформації з каналів зв'язку, якщо існують підстави вважати, що такі відомості мають
доказове значення або мають відношення до скоєння тяжких та дуже тяжких злочинів, або
про злочини, визначені статтями 131, 145 (п. 2), 146 (п. 2 і 3), 162, 178 (п.2), 180 (п.1), 181
(п.1), 189 (п.2), 213 (п.1), 225 (п.1 і 2), 226 (п.1), 227 (п.1 і 2), 228, 253 (п.1), 256 (п.1), 307 (п.1
і 2) Кримінального кодексу Литовської Республіки, або коли існує небезпека для
потерпілого, свідка, або інших учасників у справі та їхніх близьких родичів, можуть бути
застосовані насильницькі, примусові, або інші незаконні дії. У невідкладних випадках дії
виконавців досудового слідства повинні виконуватися за санкцією або постановою
прокурора. У такому випадку протягом трьох днів з початку виконання таких дій має бути
надана згода щодо цього судді досудового слідства. Якщо така згода не надається,
виконання таких дій має бути припинено, а усі записи - негайно знищено.
2. У порядку, встановленому пунктом 1 цієї статті, контроль також може
здійснюватись і за факсимільними засобами передачі інформації, окрім випадків, коли є
підстави вважати, коли одержані відомості мають характер нетяжкого обвинувачення,
ступінь якого визначена статтями 166, 196, 197, 198(1) та 309 (п.1 і 2) Кримінального
кодексу Литовської Республіки.
3. Прослуховування телефонних розмов та контроль за іншою інформацією, що
передається телекомунікаційними каналами зв’язку, не може тривати більше шести місяців.
При досліджені складних або великомасштабних злочинів застосування подібних заходів
може одноразово продовжуватися до трьох місяців.
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4.Оператори телекомунікаційного зв’язку зобов’язані забезпечувати умови для
прослуховування телефонних розмов та контролю за інформацією, що передається іншими
телекомунікаційними каналами зв’язку та зняття інформації. Працівники операторів
телекомунікаційного зв’язку, які не виконують цих службових наказів або перешкоджають
виконанню зазначених дій, можуть бути оштрафовані згідно статті 163 цього Кодексу.
5. Телефонні розмови потерпілого, свідків та інших учасників процесу можна
прослуховувати за клопотанням цих осіб або за їхньою згодою, навіть якщо на це немає
належної постанови судді досудового слідства, якщо при прослуховуванні не
використовуються послуги та засоби телекомунікаційних операторів.
6. Заборонено прослуховувати телефонні розмови захисника з підозрюваним чи
обвинуваченим, контролювати інші телекомунікаційні мережі, за допомогою яких вони
обмінюються інформацією, а також забезпечувати зняття такої інформації.
7. З приводу телефонних розмов чи інформації, що передається іншими
телекомунікаційними каналами зв’язку, над якими здійснюється контроль, виконавець
досудового слідства складає протокол зняття потрібних звукових записів. При виявленні в
інформації даних, що мають доказове значення, в протоколі відтворюється відповідна
частина запису, після чого слідчий своєю постановою визнає носій знятої інформації
доказом і приєднує його до справи.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1993, 2004-01-29, Žin., 2004, Nr. 25-761 (2004-02-14)
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24)
Стаття 155. Право прокурора на ознайомлення з інформацією
1. Прокурор, після ухвалення постанови і одержання згоди судді досудового слідства,
має право з'явитися у будь-якій державній, громадській, самоврядувальній чи приватній
установі, підприємстві чи організації з вимогою щодо надання йому для ознайомлення
необхідних документів чи іншої потрібної інформації, проведення зняття або копіювати
документи чи інформацію, або одержувати потрібну інформацію у письмовому вигляді,
якщо вона має доказове значення у справі.
2. Особи, які відмовляються надати прокуророві потрібну інформацію чи документи,
до яких можуть бути застосовані штрафні санкції, визначені у статті 163 цього Кодексу.
3. Прокурор, що одержав інформацію згідно з порядком, встановленим пунктом 1 цієї
статті, може її використовувати тільки для розслідування злочину. Непотрібну у
розслідуванні справи інформацію прокурор зобов’язаний негайно знищити.
4. Прокурор доручає ознайомлення з інформацією, одержаною у встановленому цією
статтею порядку і виконавця досудового слідства.
5. Закони Литовської Республіки можуть передбачати право прокурора на обмежене
ознайомлення з інформацією.
Стаття 156. Проведення фотографування, зняття на плівку, вимірювання,
зняття
відбитків
пальців
та
проведення
генетичної
дактилоскопії
1. За санкцією виконавця досудового слідства чи прокурора, підозрюваний або
обвинувачений судовою постановою, зобов’язані у примусовому порядку бути
сфотографовані, зняті на плівку, обмірені, у них також можуть зняти відбитки пальців чи
взяти зразки генетичної дактилоскопії.
2. Коли виникає необхідність у слідства, дії, зазначені у пункті 1 цієї статті, можуть
бути застосовані і до інших осіб. Якщо ці особи не погоджуються на проведення таких дій,
ці дії можуть бути застосовані у примусовому порядку, але тільки у тому випадку, якщо на
це є санкція прокурора.
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Стаття 157. Тимчасове усунення від службових обов’язків та заборона на їх
виконання для забезпечення припинення діяльності
1. Під час розслідування злочину суддя досудового слідства, за поданням прокурора,
має право тимчасово звільнити підозрюваного від його службових обов’язків, або тимчасово
звільнити від права займатися тою діяльністю, якою він займається, з метою скорішого та
незалежного розслідування злочину і запобігання можливості скоєння нового злочину
підозрюваним. Постанова про тимчасове усунення підозрюваного від його службових
обов’язків надсилається для виконання роботодавцю підозрюваного.
2. Тимчасове усунення підозрюваного від його службових обов’язків або тимчасове
звільнення від права займатися своєю діяльністю не може тривати більше шести місяців. У
разі потреби застосування цих заходів може бути продовженим з шести місяців ще на три
місяці. Кількість продовжень необмежена.
3. Постанова про тимчасове усунення підозрюваного від його службових обов’язків
або тимчасове звільнення від права займатися своєю діяльністю, а також постанова про
продовження терміну застосування цих заходів, протягом п’яти діб з моменту оголошення
постанови обвинуваченому, може бути оскаржена ним або його захисником вищестоящому
суду. Вирок, ухвалений цим судом, є остаточним і оскарженню не підлягає.
4. Якщо справа має передаватися до суду у зв’язку з тимчасовим усуненням
підозрюваного від його службових обов’язків або тимчасовим звільненням від права
займатися своєю діяльністю, тоді нею займається суд, до юрисдикції якого вона належить.
5. Під час досудового слідства прокурор, або суд, якому передано справу, зобов’язані
скасувати тимчасове усунення від службових обов’язків або тимчасового позбавлення права
на виконання своїх обов’язків чи займатися своєю діяльністю, якщо необхідність у
застосуванні зазначених заходів зникає.
Стаття 158. Дії посадових осіб досудового слідства без розкриття своєї
ідентичності
1. При розгляді тяжких або дуже тяжких злочинів, а також досить тяжких злочинів,
зазначених у розділах XXVIII та XXXVII Кримінального кодексу Литовської Республіки,
окрім тих, що зазначаються в пунктах 1 і 2 статті 225, пункті 1 статті 226, пунктах 1 і 2
статті 227 та статті 228 Кримінального кодексу Литовської Республіки, посадові особи та
виконавці досудового слідства під час виконання своїх обов’язків можуть не розкривати
свою ідентичність. Зазначені службові особи у порядку, зазначеному статтею 159 цього
Кодексу, можуть відтворювати або імітувати картину злочину.
2. Не розкривати особу при виконанні своїх обов’язків службовим особам досудового
слідства дозволяється лише в тих випадках, коли щодо цього видано постанову судді
досудового слідства, а також, коли є достатньо відомостей про особу, щодо якої проводиться
слідство з приводу злочину. Суддя досудового слідства постановляє надати діям слідчих
характеру секретності за санкцією прокурора, і тоді ним складається відповідна постанова,
зміст якої має відповідати положенням пункту 3 цієї статті.
3. У постанові про нерозкриття своєї особи службовцями досудового слідства під час
виконання ними слідчих дій, має зазначатися:
1) особа, яка займається секретною діяльністю;
2) особа, щодо якої впроваджуються зазначені дії;
3) відомості про злочин особи;
4) конкретні дії, на які потребується дозвіл;
5) очікувані результати;
6) характер секретної діяльності.
4. Порядок застосування режиму секретності з приводу запобігання провокування
особи до вчинення злочину.
5. Органи досудового слідства, які виконують слідчі дії у порядку секретності, не
можуть застосовувати запобіжні процесуальні заходи, якщо згідно із порядком,
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передбаченим розділом III цього Кодексу, щодо цього не ухвалено відповідних постанов чи
розпоряджень, за винятком невідкладних випадків, передбачених цим Кодексом.
6. У надзвичайних випадках, коли немає іншої можливості встановити особу, яка
вчинила злочин, цією статтею також встановлено порядок залучення до таких дій осіб, які не
є службовими особами органів дізнання чи досудового слідства.
7. У разі необхідності, особи, які у встановленому цією статтею порядку виконують
слідчі дії, можуть допитуватися у якості свідків. Згідно з четвертою частиною розділу XIV
цього Кодексу, залучення таких осіб може носити характер анонімності.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24)
Стаття 159. Дозвіл на проведення відтворення (імітування) обставин скоєння
злочину
1. Прокурор, що одержав інформацію про особу, яка вважається причетною до
скоєння злочину чи брала у ньому участь, може звернутися до судді досудового слідства з
клопотанням дозволити цій особі відтворити обставини злочину, для того, щоб встановити
особу, яка вчинила злочин. У клопотанні прокурора повинні зазначатися відомості згідно з
пунктом 2 цієї статті.
2. Одержавши дозвіл на проведення відтворення злочину, суддя досудового слідства
повинний ухвалити постанову. У цій постанові зокрема відзначається:
1) особа, якій дозволяється виконувати дії щодо відтворення обставин злочину;
2) особа, щодо якої ці дії застосовуються;
3) відомості про особу, щодо якої застосовуються дії з відтворення обставин злочину;
4) конкретні дії, на які надається дозвіл;
5) очікувані результати;
6) тривалість проведення слідчих дій.
3. При відтворенні обставин злочину забороняється провокувати особу на вчинення
злочину.
4. Особа, яка за встановленим цією статтею порядком відтворює обставини злочину
через його імітацію за службовим розпорядженням виконавчих правоохоронних органів, не
може притягатися до кримінальної відповідальності з приводу відтворення обставин
вчиненого чи передбачуваного злочину згідно із статтею 32 Кримінального кодексу
Литовської Республіки.
Стаття 160. Приховане стеження
1. Суддя досудового слідства за санкцією прокурора може призначити проведення
стеження за особами, транспортними засобами чи конкретними об’єктами. У постанові судді
досудового слідства про проведення стеження за особами, транспортними засобами чи
конкретними об’єктами має відзначатися:
1) особа, транспортний засіб чи конкретний об’єкт, за якими встановлюється
стеження;
2) відомості, які обґрунтовують необхідність застосування такого заходу;
3) тривалість прихованого стеження.
2. Якщо протягом прихованого стеження виникає потреба у знятті копій з аркушів, у
записуванні фонограми та відеограми або відеозапис, тоді про це складається також
відповідна постанова судді досудового слідства.
3. Стеження за об’єктом, характеристика якого не відповідає інформації, зібраній про
конкретну особу, відбувається без постанови судді досудового слідства.
4. Протокол про проведення прихованого стеження, а також інші документи, що
стосуються справи з проведенням прихованого стеження, складаються згідно з правилами
статті 201 цього Кодексу.
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5. Службові особи, які виконують приховане стеження, можуть допитуватися в якості
свідків. Допит має проводитися з дотриманням правил статей 203 та 282 цього Кодексу, а
огляд та очна ставка – з дотриманням правил статті 204 цього Кодексу.
Стаття 161. Повідомлення особі про застосування для нього заходів
1. Особа, до якої було застосовано будь-який наведений у цьому розділі захід без її
відома, після завершення застосування до неї цього заходу чи заходів має бути про це
повідомлена. Слід також негайно попереджати особу про наслідки злочину, який вона може
вчинити.
2. У разі завершення кримінального процесу у справі, вся інформація, зібрана про
приватне життя особи, має бути негайно знищена. Постанову про знищення цієї інформації
приймає головний прокурор округу.
3. Згідно з порядком другої частини цієї статті, також знищенню підлягає і та
інформація, про яку визначається, що вона чи її частини не будуть більше
використовуватися у кримінальному процесі, навіть якщо кримінальний процес у справі ще
не завершено.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
Стаття 162. Використання зібраної інформації в інших кримінальних справах
Інформація, зібрана про приватне життя осіб, за одною порушеною кримінальною
справою, із застосуванням визначених цим Кодексом процесуально-примусових заходів
щодо зібрання такої інформації, може бути використана в іншій кримінальній справі тільки
за погодженням суду чи судді досудового слідства.
Стаття 163. Правомірність застосування примусових заходів виконавцем
досудового слідства, прокурором, суддею досудового слідства та
особами, які не виконують судові постанови чи вироки
1. Свідок, який без поважних причин не з'являється на процесі, а також будь-яка
особа, яка не з'являється до слідчих досудового слідства, прокурора, судді досудового
слідства або за судовою постановою, що згідно з цим Кодексом та іншими законами, може
перешкоджати розгляду та слідству у кримінальній справі, може бути оштрафований на
суму, що дорівнюється тридцяти прожитковим мінімумам, а у випадках, передбачених цим
Кодексом, – арешту тривалістю до одного місяця. Право призначати штраф мають прокурор,
суддя досудового слідства та суд, а арешт – тільки суддя досудового слідства та суд. Згідно
із цією статтею підозрюваний чи обвинувачений також можуть бути оштрафовані за неявку
під час проведення слідства без поважних причин.
2. Прокурор видає постанову про стягнення штрафу за власною ініціативою або за
клопотанням посадової особи органів досудового слідства. Суддя досудового слідства чи
суд видає постанову про стягнення штрафу або арешту за власною ініціативою або за
поданням прокурора.
3. Постанова прокурора про стягнення штрафу може бути оскарженою за порядком,
встановленим статтею 63 цього Кодексу.
4. Постанову про стягнення до штрафу або арешт, ухвалену суддею досудового
слідства або судом, який розглядав справу, оштрафована особа може оскаржити протягом
семи діб з моменту одержання копії цієї постанови, судді досудового слідства чи суду, який
ухвалив цю постанову, з вимогою скасування постанови про призначення штрафу чи
арешту, або вимагати зменшення розміру штрафу чи терміну арешту. Така скарга
розглядається на судовому засіданні, в якому бере участь подавець скарги. Постанова,
прийнята з приводу подання скарги може бути оскаржена вищестоящому суду у порядку,
встановленому у розділі Х цього Кодексу.
Посилання на статтю:
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Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
ЧАСТИНА IV
ДОСУДОВЕ СЛІДСТВО
РОЗДІЛ XIII
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
Стаття 164. Суб’єкти досудового слідства
1. Досудове слідство проводиться органами досудового слідства. Організатором та
головуючим досудового слідства є прокурор. Прокурор може вирішувати про проведення
повного чи часткового досудового слідства.
2. Цим Кодексом передбачені випадки, коли контроль за проведенням досудового
слідства його службовими особами здійснює суддя досудового слідства.
Стаття 165. Установи досудового слідства
1. Установою досудового слідства є поліція. До установ досудового слідства
належать також Служба охорони державних кордонів, Служба спеціального розслідування,
Військова поліція, Департамент державної безпеки, Служба розслідування фінансових
злочинів, Митний департамент, Департамент протипожежної та рятувальної служби, які
займаються розслідуванням злочинів, розкриття яких належить безпосередньо цим
інстанціям, при цьому ця діяльність регламентується чинними законами.
2. Досудове слідство можуть також вести капітани навколосвітніх рейсів на морських
судах – над членами екіпажу та пасажирами судна з приводу злочину, вчиненого під час
перебування у рейсі. Департамент в’язенів з приводу злочинів посадових осіб, службовців,
засуджених та арештантів, а також директора та уповноважені ними службовці виправних
закладів – з приводу злочинів, вчинених в цих закладах.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
Стаття 166. Порушення досудового слідства
1. Досудове слідство порушується у таких випадках:
1) за отриманням скарги, подання чи клопотання про вчинення злочину;
2) коли прокурор або виконавець досудового слідства самі визначать ознаки злочину
і складуть про це службове клопотання.
2. Цим Кодексом передбачено порушення досудового слідства також у випадку
подання скарги потерпілим.
3. Рішення про порушення досудового слідства приймає прокурор, керівник органів
досудового слідства або уповноважена особа за поданням, які доповідають про резолюцію
стосовно поданої скарги на злочин. У разі порушення досудового слідства реєстрація
проводиться у визначеному порядку.
4. Про порушення досудового слідства повідомляється особам, які пред’явили скаргу,
клопотання чи подання.
Стаття 167. Порушення досудового слідства тільки за скаргою потерпілого чи
клопотанням його законного представника, або за санкцією
прокурора
1. З приводу злочинних дій, зазначених у статтях 145, 149 (частина перша), 150
(частина перша), 151 (частина перша), 178 (частина перша та четверта), 179 (частина перша
та третя), 182 (частина перша та третя), 183 (частина перша та третя), 184 (частина перша та
третя), 186, 294 (частина перша) Кримінального кодексу Литовської Республіки, досудове
розслідування та слідство розпочинається тільки у тому випадку, коли пред’являється скарга
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потерпілого або клопотання його законного представника. У таких випадках процесуальні
дії відбувається у загальному порядку.
2. У випадках, зазначених в частині першій цієї статті досудове розслідування та
слідство може порушуватися за вимогою прокурора.
3. Якщо протягом досудового слідства встановлено, що у діях підозрюваного є також
визначені злочинні дії, у справі з яких слідство може проводитися тільки за скаргою
потерпілого чи за клопотанням його законного представника, або за санкцією прокурора. У
такому разі досудове розслідування та слідство з приводу таких дій проводиться лише за
пред’явленням відповідної скарги, клопотання чи санкції.
Стаття 168. Відкликання досудового слідства
1. Прокурор чи виконавець досудового слідства за пред’явленням відповідної скарги,
клопотання чи санкції чи уточнень щодо наданих документів, можуть відмовити у
проведенні досудового слідства лише у випадку, коли факти, зазначені у скарзі чи
клопотанні стосовно вчиненого злочину, будуть невірними.
2. У разі відмови у порушенні досудового слідства, прокурор чи виконавець
досудового слідства складають мотивовану постанову. Виконавець досудового слідства
може відмовити у порушенні досудового слідства лише за погодженням з керівником
закладу досудового слідства чи його уповноваженим представником.
3. Копія постанови про відмову у порушенні досудового слідства надсилається
подавцю скарги, клопотання чи подання. Копія постанови виконавця досудового слідства
надсилається протягом двадцяти чотирьох годин прокуророві.
4. Постанову виконавця досудового слідства про відмову у порушенні досудового
слідства можна оскаржувати прокурору, а постанову прокурора – судді досудового слідства.
Якщо прокурор не скасовує постанову про відмову у порушенні досудового слідства, тоді
його рішення можна оскаржити судді досудового слідства. Постанову, ухвалену суддею
досудового слідства можна оскаржувати з додержанням порядку, встановленому статтею 65
цього Кодексу.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1637, 2003-06-19, Žin., 2003, Nr. 68-3070 (2003-07-09)
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24)
Стаття 169. Дії прокурора у проведенні досудового слідства
1. Після одержання скарги, клопотання чи подання про вчинення злочину або про
ознаки вчинення злочинних дій, прокурор негайно починає досудове слідство.
2. При проведенні досудового слідства прокурор сам може проводити всі необхідні
дії досудового слідства, або доручати проведення цих дії установам досудового слідства.
Стаття 170. Повноваження прокурора у досудовому слідстві
1. Прокурор має право виконувати усі дії досудового слідства або здійснювати окремі
дії досудового слідства.
2. Якщо усі дії досудового слідства або окремі дії досудового слідства виконуються
службовими особами досудового слідства, тоді прокурор зобов’язаний здійснювати
контроль за виконанням досудового розслідування та слідства.
3. Прокурор видає службовим особам досудового слідства усі необхідні
розпорядження, скасовує незаконні чи безпідставні постанови.
4. Тільки прокурор може приймати постанови:
1) про об'єднання та відокремлення слідчих дій;
2) про припинення досудового слідства;
3) про відновлення припиненого досудового слідства;
4) про завершення слідства та складання акта обвинувачення.
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5. Тільки прокурор може звертатися до судді досудового слідства з приводу дій, які
належать до компетенції цього судді. У випадках, зазначених статтями 214 та 217 цього
Кодексу, постанову прокурора про припинення або відновлення досудового слідства чи
розслідування, має ухвалювати суддя досудового слідства.
Стаття 171. Дії виконавців досудового слідства в установах ведення досудового
слідства
1. Якщо скарга, клопотання чи подання про злочин надійшли до установи досудового
слідства або якщо установа досудового слідства сама встановить ознаки злочинних дій, тоді
службова особа установи досудового слідства негайно порушує досудове слідство і
одночасно доповідає про це прокурору.
2. Після одержання подання службової особи установи досудового слідства прокурор
вирішує, що підлягає розслідуванню. Прокурор може постановити:
1) самому провести досудове слідство частково чи повністю;
2) доручити ведення досудового слідства установам досудового слідства, які
повідомили прокурору про порушення досудового слідства;
3) доручити ведення досудового слідства іншим установам досудового слідства.
3. Прокурор має право створювати слідчу групу зі службовців однієї чи різних
установ досудового слідства.
Стаття 172. Права та обов’язки виконавців досудового слідства
1. Службовець установи досудового слідства, який проводить досудове слідство чи
розслідування, має право на проведення усіх визначених цим Кодексом дій, окрім тих, які
може здійснювати тільки прокурор або суддя досудового слідства.
2. Службовець установи досудового слідства зобов’язаний:
1) виконувати усі накази прокурора;
2) у визначений прокурором час доповідати йому про хід досудового слідства.
Стаття 173. Повноваження судді досудового слідства
1. Суддя досудового слідства в порядку, встановленому цим Кодексом, зобов’язаний:
1) обирати та мотивувати застосування процесуально-примусових заходів;
2) приводити до присяги та допитувати свідків та потерпілих;
3) допитувати підозрюваних;
4) ухвалювати постанови прокурора про припинення досудового слідства з
додержанням правил частини другої статті 214 цього Кодексу;
5) ухвалювати постанови прокурора про відновлення досудового слідства з
додержанням правил цього Кодексу;
6) розглядати скарги учасників процесу з приводу дій службовців досудового
слідства та прокурора;
7) здійснювати інші дії, визначені цим Кодексом.
2. Дії, зазначені у першій частині (пункти 1-5) цієї статті, суддя досудового слідства
може виконувати за поданням прокурора. У цьому поданні прокурор зазначає про свою
ініціативу чи ініціативу учасника процесу. Суддя досудового слідства не може відмовити у
розгляді подання прокурора. У разі відмови в розгляді подання чи клопотання прокурора
суддя досудового слідства з приводу цього складає відповідну постанову. Цю постанову
прокурор може оскаржити з додержанням порядку, встановленого статтею 65 цього
Кодексу.
3. Окрім того, суддя досудового слідства доручає виконання процесуальних дій у
справі суду, до юрисдикції якого належить ця кримінальна справа і з якою він
ознайомлений.
4. За власною ініціативою суддя досудового слідства може не виконувати будь-які
зазначені дії.
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Стаття 174. Місце проведення досудового слідства
1. Досудове слідство може проводитися в тих місцях, в яких було вчинено злочин, а
також у слідчих установах прокурора чи судді досудового слідства, під юрисдикцію яких
підпадає зазначена територія, де було скоєно злочин.
2. Якщо потрібно забезпечити швидке та повне розслідування злочину, тоді ведення
слідства може бути доручене прокурору чи установам досудового слідства.
3. Ведення слідства та розслідування злочину може бути доручене прокурору або
установам досудового слідства з іншого місця за наказом вищестоящого прокурора.
Стаття 175. Особливі доручення
1. У разі потреби розслідування злочину в інших місцях, прокурор та виконавець
установи досудового слідства можуть самі взятися за проведення розслідування чи слідства
у справі, або доручити виконання цих дій іншому прокурору чи установам досудового
слідства.
2. Прокурор має право доручати виконання слідчих дій прокурору іншого
територіального округу або будь-яким установам досудового слідства.
3. Установа досудового слідства має право доручати виконання слідчих дій чи
розслідування тільки іншим територіальним установам досудового слідства. Якщо
виконання окремих дій потрібно доручати іншим територіальним установам досудового
слідства, тоді для одержання відповідної санкції виконання слідчих дій слід звертатися до
прокурора.
4. Згідно із порядком цієї статті одержані доручення потрібно виконувати у
найкоротший термін.
Стаття 176. Терміни досудового слідства
1. Досудове розслідування та слідство потрібно виконувати у найкоротший термін.
2. У порядку, встановленому генеральним прокурором, прокурори зобов’язані
контролювати терміни та строки проведення відповідних дій, з додержанням вимог частини
першої цієї статті.
3. Якщо досудове розслідування та слідство триватимуть довше, судді досудового
слідства може пред’являтися скарга від підозрюваного чи його захисника, яку він має
розглянути згідно статті 215 цього Кодексу.
Стаття 177. Розголошення відомостей досудового слідства
1. Відомості досудового слідства розголошенню не підлягають. Ці відомості до
початку розгляду справи у суді можна розголошувати лише з дозволу прокурора, і тільки
протягом часу, відведеного дозволом. Забороняється розголошувати відомості про
неповнолітніх підозрюваних чи потерпілих.
2. У необхідних випадках прокурор чи виконавець досудового слідства попереджає
учасників процесу чи інших осіб, які мають відношення до проведення слідчих дій чи
розслідування справи, що забороняється без дозволу прокурора розголошувати відомості
досудового розслідування чи слідства. У таких випадках особа повинна підписати письмове
попередження щодо відповідальності за розголошення цих свідчень, передбачене статтею
247 Кримінального кодексу Литовської Республіки.
РОЗДІЛ XIV
ДІЇ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
ПЕРША ЧАСТИНА
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДІЇ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
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Стаття 178. Дії прокурора та органів (службовців) досудового слідства
1. З додержанням порядку. встановленому цим Кодексом, прокурор та виконавець
досудового слідства можуть допитувати підозрюваних, свідків, застосовувати процесуальнозапобіжні заходи, виконувати інші дії, визначені у цьому Кодексі.
2. Підозрюваний, його захисник чи потерпілий мають право подавати письмові
клопотання прокурору з приводу виконання дій, визначених цим Кодексом. Після
одержання такого клопотання прокурор може:
1) власно виконати дії, зазначені у клопотанні;
2) уповноважити на виконання цих дій установу досудового слідства;
3) відмовити у задоволенні клопотання.
3. У разі прийняття рішення про відмову у задоволенні зазначеного у цій статті
клопотання, прокурор зобов’язаний скласти відповідну постанову щодо цього. Ця постанова
протягом семи діб, з моменту одержання клопотання, передається подавцю клопотання,
який має право оскаржити цю постанову судді досудового слідства. Суддя досудового
слідства зобов’язаний розглянути скаргу не пізніше трьох діб з моменту її одержання.
Рішення судді є остаточним. Якщо суддя вирішує, що дії, про які зазначали у своєму
клопотанні підозрюваний, його захисник чи потерпілий, можуть бути виконані, тоді
прокурор зобов’язаний у найкоротший термін виконати ці дії сам, або уповноважити на їх
виконання установу досудового слідства.
4. Якщо підозрюваний, його захисник чи потерпілий звертаються з приводу
виконання дій, виконувати які має право тільки суддя досудового слідства, тоді суддя
досудового слідства, розглянувши скаргу з приводу постанови про відмову прокурора, може
доручити прокурору організацію виконання цих дій.
5. Згідно визначенню цієї статті, потерпілий не може оскаржувати постанову
прокурора про відмову у його клопотанні про призначенні застосування запобіжних заходів
до підозрюваного.
6. Підозрюваний, його захисник чи потерпілий або його представник, мають право
брати участь у проведенні розслідування за їхнім клопотанням, давати відповіді на
запитання під час допиту, ознайомитися з протоколами виконання слідчих дій у справах,
порушених за їхніми клопотаннями, робити свої зауваження щодо змісту цих протоколів.
Стаття 179. Проведення слідчих дій та фіксування результатів
1. При виконанні слідчих дій складаються протоколи. Під час проведення слідчих дій
можна також фотографувати, знімати на відеоплівку, робити відеограми та фонограми,
знімати відбитки та зліпки слідів, відтворювати плани та схеми, а також використовувати
інші засоби та знаряддя з фіксування.
2. Укладач протоколу слідчих дій або його помічник у проведенні слідчих дій
повинні заносити до протоколу усі відомості слідства до його закінчення. У протоколі
повинно відзначатися місце та термін (дата та час) проведення слідчих дій; особа чи усі
особи, що брали участь у проведенні слідчих дій, дізнанні та огляді; свідчення допитаних
осіб або опис та результати інших слідчих дій;особи, що брали участь у розслідуванні та яки
проводили дізнання, клопотання у справі. Якщо при виконанні слідчих дій знадобилося
застосування технічних заходів, тоді у протоколі повинно відзначатися про порядок та
умови застосування цих заходів.
3. Протокол складається особою, яка проводила слідство, а також усіма особами, які
брали участь у проведенні слідства та дізнання. Коли особа, що брала участь в проведенні
слідчої дії, відмовиться підписати протокол, або якщо особа через фізичні вади або з інших
причин не може особисто підписати протокол і для підписання протоколу запрошується
стороння особа, то тоді це зазначається в протоколі і стверджується підписом особи, яка
проводила слідчу дію.
4. До протоколу можуть вноситися доповнення, які пояснюють його зміст та
уточнюють деталі слідства.

63
5. До протоколу можуть бути додані знімки, негативи, матеріали звукозапису,
кінозйомок, відеозапису, інші носії інформації, плани, схеми, зліпки та інші матеріали, які
пояснюють його зміст.
Стаття 180. Спеціалісти, що беруть участь у проведенні слідчих дій
1. Брати участь у проведенні слідчої дії можуть запрошені спеціалісти.
2. Якщо до участі виконанні слідчої дії запрошується спеціаліст, який не є
службовцем установи досудового слідства, тоді перед початком слідчої дії, в якій бере
участь спеціаліст, слідчий перевіряє особисті дані та компетентність спеціаліста, з'ясовує
його стосунки з обвинуваченим і потерпілим та роз'яснює спеціалістові його права і
обов'язки, з'ясовує про наявність або відсутність підстав щодо усунення цього спеціаліста.
Перед початком виконання своїх обов’язків, у спеціаліста береться розписка про
зобов'язання щодо належного виконання доручених йому завдань; окрім того його
попереджають про відповідальність згідно із статтею 235 Кримінального кодексу
Литовської Республіки за неправдиві висновки або пояснення .
Редакція статті 181 до 1 січня 2005 року:
Стаття 181. Право підозрюваного та його захисника, потерпілого та його
представника на ознайомлення з відомостями досудового
слідства
1. Підозрюваний та його захисник, а також потерпілий та його представник, у будьякий момент проведення досудового слідства мають право на ознайомлення з даними
досудового слідства. Клопотання щодо ознайомлення з матеріалами досудового слідства
подається прокурору. Прокурор має право не дозволити ознайомлення з усіма матеріалами
досудового слідства або з окремими матеріалами, якщо за думкою прокурора, це може
завадити інтересам досудового слідства. Про відмову в дозволі на ознайомлення з усіма
матеріалами досудового слідства або з окремими матеріалами, прокурор зобов’язаний
укласти відповідну постанову. Ця постанова протягом семи діб може бути оскаржена судді
досудового слідства. Суддя досудового слідства зобов’язаний розглянути таку скаргу
протягом трьох днів з моменту її одержання, та прийняти відповідну постанову. Постанова
судді досудового слідства оскарженню не підлягає.
2. Прокурор не має права забороняти ознайомлення з усіма матеріалами досудового
слідства у разі завершення досудового розслідування та слідства, а також складання акта
обвинувачення.
3. Якщо підозрюваний утримується під вартою, право на ознайомлення з відомостями
досудового слідства має його захисник.
Редакція статті 181 з 1 січня 2005 року:
Стаття 181. Право підозрюваного та його захисника, потерпілого та його
представника на ознайомлення з відомостями досудового
слідства
1. Підозрюваний та його захисник, а також потерпілий та його представник, у будьякий момент проведення досудового слідства, а також робити виписки та копії з цих
матеріалів. Клопотання щодо ознайомлення з матеріалами досудового слідства на
відтворення копій та виписок з цих матеріалів подається прокурору. Прокурор має право не
дозволити ознайомлення з усіма матеріалами досудового слідства або з окремими
матеріалами, якщо за думкою прокурора, це може завадити інтересам досудового слідства.
Про відмову в дозволі на ознайомлення з усіма матеріалами досудового слідства або з
окремими матеріалами, а також на відтворення копій та записів цих матеріалів, прокурор
зобов’язаний укласти відповідну постанову. Суддя досудового слідства зобов’язаний
розглянути таку скаргу протягом трьох днів з моменту її одержання, та прийняти відповідне
постанову. Постанова судді досудового слідства оскарженню не підлягає.
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2. Прокурор не має права забороняти ознайомлення з усіма матеріалами досудового
слідства а також робити виписки та копій з цих матеріалів, у разі завершення досудового
розслідування та слідства, а також складання акта обвинувачення.
3. Якщо підозрюваний утримується під вартою, право на ознайомлення з відомостями
досудового слідства а також робити виписки та копії з цих матеріалів має його захисник, а у
разі відмови в захисті – сам підозрюваний.
Посилання на статтю:
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24)
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ДРУГА ЧАСТИНА
ДОПИТ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
Стаття 182. Виклик на допит
1. Особа викликається на допит за повісткою. В повістці повинно бути зазначено, хто
викликається як свідок, куди і до кого, день і час явки, наслідки неявки, передбачені статтею
163 цього Кодексу.
2. Особа може бути викликана також по телефону або іншим засобом. У разі неявки
особи не можуть застосовуватися процесуально-примусові заходи, передбачені статтею 163
цього Кодексу.
Стаття 183. Допит свідка
1. Перед допитом прокурор чи виконавець досудового слідства встановлює особу
свідка, повідомляє йому, в якій справі він викликаний, з'ясовує стосунки між свідком і
підозрюваним і попереджає про його права та обов’язки, визначені статтями 81 та 83 цього
Кодексу, а також, згідно статті 235 Кримінального кодексу Литовської Республіки, - про
кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих свідчень. Усе це зазначається в
протоколі, де після ознайомлення з його змістом і відсутності заперечень, підписується
свідок.
2. Перед початком допиту свідкові пропонується розповісти все відоме йому про
обставини, які мають значення для розслідування справи. Після цього свідкові можуть
ставитися запитання. Забороняється ставити запитання, у формулюванні яких міститься
відповідь, частина відповіді або підказка до неї.
3. Про допит свідка складається протокол з додержанням вимог, зазначених у статті
179 цього Кодексу. Свідчення свідка викладаються від першої особи і по можливості
дослівно. У разі потреби зазначаються також і відповіді на поставлені йому запитання.
4. Свідок до якого, у порядку, гарантованому законами, застосовуються заходи
безпеки від заподіяння злочину, може допитуватися за допомогою засобів передачі звуку та
зображення.
Стаття 184. Проведення допиту свідка суддею досудового слідства
1. Прокурор звертається до судді досудового слідства з приводу свого наміру про
допит свідка, якщо:
1) якщо свідка не було на допиті під час розгляд справи у суді;
2) свідок під час розгляду справи у суді може змінити свої свідчення або
скористатися правом відмови у наданні свідчень;
3) свідок надає судді досудового слідства детальні свідчення.
2. Перед проведенням допиту свідка суддя досудового слідства зобов’язаний
привести його до присяги. Особа, яка допитується, може не складати присягу у випадку,
передбаченому статтею 278 цього Кодексу.
3. Суддя досудового слідства при проведенні допиту свідка має запрошувати
прокурора. Під час допиту прокурор має право ставити свідкові додаткові запитання. Після
завершення допиту прокурор має право ознайомитися з протоколом допиту, а також
вимагати внесення до нього доповнень.
4. Про місце і час проведення допиту суддею досудового слідства, згідно із частиною
першою цієї статті, прокурор зобов’язаний повідомити підозрюваного та його захисника.
Затриманий підозрюваний приводиться на місце проведення допиту. Підозрюваний та його
захисник мають право брати участь у подібному допиті, відповідати на запитання осіб, що
проводять допит, а після завершення допиту, – ознайомитися з протоколом допиту та
доповнювати його своїми зауваженнями.
5. Неявка на допит підозрюваного, що перебуває на волі, або його захисника, не
припиняє проведення допиту свідка.
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Стаття 185. Допит потерпілого
Потерпілий викликається на допит за повісткою у якості свідка.
Стаття 186. Допит неповнолітнього свідка чи потерпілого
1. Допит неповнолітнього свідка віком до вісімнадцяти років, у якості свідка чи
потерпілого проводить суддя досудового слідства з додержанням порядку, передбаченого
частинами 3,4 та 5 статті 184 цього Кодексу, в присутності його представника, прокурора чи
захисника, які запрошуються для захисту інтересів неповнолітнього згідно із статтею 184
(частина перша) цього Кодексу.
2. Допит неповнолітнього свідка чи потерпілого віком до вісімнадцяти років під час
досудового слідства має проводитися не більше одного разу. Під час проведення допиту цієї
особи можуть робитися відео та аудіозаписи. Якщо у допиті неповнолітнього свідка чи
потерпілого віком до вісімнадцяти років бере участь підозрюваний чи його захисник, суддя
досудового слідства зобов’язаний переконатися у тому, що на свідка або потерпілого це ніяк
не вплине. Неповнолітній свідок чи потерпілий віком до вісімнадцяти років викликаються
на судове засідання тільки у виняткових випадках.
3. При проведенні допиту неповнолітнього свідка чи потерпілого віком до
вісімнадцяти років протягом досудового слідства має право брати участь його представник.
За клопотанням учасників досудового слідства або ініціативою службовців досудового
слідства, прокурора чи судді досудового слідства, при проведенні допиту неповнолітнього
свідка чи потерпілого віком до вісімнадцяти років можуть запрошуватися представник чи
психолог з державного закладу охорони прав дитини, який може починати допит
неповнолітньої особи, беручи до уваги її соціальний та психологічний стан.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1637, 2003-06-19, Žin., 2003, Nr. 68-3070 (2003-07-09)
Стаття 187. Повідомлення про підозри
1. До проведення першого допиту підозрюваному можуть бути пред’явлені
повідомлення про підозри. У такому повідомленні може зазначатися про злочин (місце, час
та інші обставини скоєння злочину), а також посилання на відповідний кримінальний закон
щодо визначення такого злочину, також може повідомлятися і про права підозрюваного.
2. До проведення інших допитів можуть пред’являтися також і нові повідомлення про
підозри лише у тому випадку, якщо змінюється зміст та характер підозри.
Стаття 188. Допит підозрюваного під час досудового слідства
1. Під час проведення досудового слідства до складання акту обвинувачення,
підозрюваного можуть викликати на допити.
2. На усіх допитах підозрюваного до нього можуть застосовуватися запобіжні заходи.
3. На початку допиту підозрюваному ставлять запитання про те, чи відомо йому про
вчинення злочину, у якому його підозрюють. Після цього йому пропонують давати
свідчення щодо сутності пред’явлених йому підозр. Далі підозрюваному можуть ставити
інші запитання.
4. Протокол допиту підозрюваного складається з додержанням вимог статті 179 цього
Кодексу. В протоколі свідчення підозрюваного викладаються в першій особі і по
можливості дослівно. У разі потреби відповіді на поставлені йому запитання також
заносяться до протоколу.
5. За клопотанням учасників досудового слідства або ініціативою службовців
досудового слідства, прокурора чи судді досудового слідства, при проведення допиту
неповнолітнього підозрюваного віком до вісімнадцяти років можуть запрошуватися
представник чи психолог з державного закладу охорони прав дитини, який може починати
допит неповнолітньої особи, беручи до уваги її соціальний та психологічний стан.
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Стаття 189. Проведення допиту підозрюваного суддею досудового слідства
1. За санкцією прокурора, яку прокурор може пред’явити підозрюваному або його
захисникові, або за власною ініціативою, суддя досудового слідства може проводити допити
підозрюваного протягом досудового слідства.
2. Якщо підозрюваний був затриманий або до нього було обрано запобіжний захід у
вигляді взяття під варту, тоді за клопотанням підозрюваного прокурор зобов’язаний у
найкоротший термін після призначення до підозрюваного цього запобіжного заходу взяти
участь у допиті цього підозрюваного, який проводиться суддею досудового слідства.
3. За ініціативою прокурора допит підозрюваного може проводити суддя досудового
слідства у випадку, якщо є підстави вважати, що під час розгляду справи у суді
обвинувачений може змінити свої свідчення або скористатися правом відмови дачі свідчень.
4. За ініціативою прокурора допит підозрюваного може проводитися з додержанням
порядку, передбаченого четвертою частиною статті 188 цього Кодексу.
5. За клопотанням підозрюваного під час проведення допиту може брати участь його
захисник. Допит підозрюваного починається з запропонування підозрюваному розповісти
про обставини, з приводу яких його допитує суддя. Після того ставити запитання
підозрюваному можуть захисник та прокурор.
Стаття 190. Проведення очної ставки
1. Слідчий вправі провести очну ставку між двома раніше допитуваними особами, в
свідченнях яких є суперечності, які потрібно з'ясувати та усунути.
2. Проведення очної ставки між особами, яким ставлять запитання, повинно
відбуватися із додержанням загальних правил цього Кодексу щодо проведення допиту
свідка та підозрюваного.
3. На початку очної ставки встановлюється, чи знають особи, що викликані на очну
ставку, один одного і в яких стосунках вони перебувають між собою. Викликаним на очну
ставку особам по черзі пропонується дати свідчення про ті обставини справи, для з'ясування
яких призначена очна ставка. Після цього слідчий може ставити їм запитання. Якщо під час
проведення очної ставки особи змінюють надані ними попередні свідчення, потрібно у них
взяти пояснення стосовно причин, які спонукали їх до зміни їхніх попередніх свідчень.
4. Особи, викликані на очну ставку, з дозволу слідчого можуть ставити запитання
одна одній. Особам, викликаним на очну ставку, можуть ставити запитання і інші учасники,
що беруть участь у проведенні очної ставки.
5. Надані учасниками очної ставки свідчення, фіксуються у протоколах проведення
перших допитів цих осіб, до яких також можуть приєднуватися звукові та відеозаписи цих
допитів для пред’явлення їх учасникам очної ставки, і після цього учасників можуть
знайомити зі змістом протоколу.
ТРЕТЯ ЧАСТИНА
ДІЇ З ПЕРЕВІРКИ СВІДЧЕНЬ
Стаття 191. Пред'явлення особи для впізнання
1. Свідчення обвинуваченого про представлену йому особу, предмети чи інші
матеріальні об’єкти, пред’явлені йому для перевірки, можуть бути використані для
проведення впізнання.
2. На першому впізнанні при необхідності пред'явити для впізнання який-небудь
предмет слідчий спочатку допитує впізнаючого про ознаки цього предмета і обставини, при
яких він цей предмет бачив, про що складається протокол.
Стаття 192. Порядок пред'явлення особи для впізнання
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1. Особа, що підлягає впізнанню, пред'являється впізнаючому разом з іншими
особами тієї ж статі, які не мають різких відмінностей у зовнішності та одягу. Про
пред'явлення для впізнання особи складається протокол в якому зазначаються відомості про
особу впізнаю чого, а саме: ім'я, прізвище, дату народження, зріст, статура, місце
проживання, одяг, та інше вбрання.
2. Особа, що підлягає впізнанню, пред'являється впізнаючому разом з іншими
особами тієї ж статі у кількості не менше трьох. Ці правила не застосуються при упізнанні
трупа.
3. Перед тим як пред'явити особу для впізнання, їй пропонується зайняти будь-яке
місце серед інших осіб, що пред'являються.. Це зазначається у протоколі.
4. Особи, що пред’явлені для впізнання, фотографуються на груповому знімку або
знімаються ні плівку.
5. При необхідності впізнання може проводитися по фотознімках, якщо не можливо
пред'явити особу для впізнання. Тоді представляють її фотознімок разом з іншими знімками
у кількості не менше трьох фотокарток. За знімком упізнання особи проводиться лише у
тому випадку, коли це робиться з метою забезпечення безпеки особи, яка впізнає, якщо їй
гарантована безпека як свідку чи потерпілому.
6. Особа може проводити упізнання і за допомогою пред’явлення їй відеозапису, з
додержанням правил, зазначених у частині першій цієї статті.
7. У порядку, передбаченому цією статтею, особі може бути запропоновано
проведення упізнання особи за ознаками, які можна упізнати за допомогою інших органів
почуття людини.
Стаття 193. Порядок упізнання пред’явлених предметів та інших об’єктів
1. Для упізнання можуть бути пред’явлені предмети та інші об’єкти разом з
подібними предметами та об’єктами. Кількість пред’явлених для упізнання предметів чи
інших об'єктів має бути не менше трьох. Ці правила не застосовуються при проведенні
упізнання для унікальних і єдиних в своєму роді предметів та об'єктів.
2. При необхідності пред'явити для впізнання який-небудь предмет чи об’єкт слідчий
спочатку допитує впізнаючого, про що складається протокол допиту. Предмети чи об’єкти,
що пред’являються для впізнання, фотографуються на груповому знімку або знімаються ні
плівку.
3. Особі може бути запропоновано проведення упізнання об'єктів чи предметів за
ознаками, які можна упізнати за допомогою інших органів почуття людини.
Стаття 194. Пред’явлення на упізнання з колекції та картотеки
1. З метою встановлення невідомого підозрюваного, предмету чи іншого об’єкту,
свідкові чи потерпілому можуть пред’являтися в установах досудового слідства підібрані
знімки осіб або відеозаписи з картотеки, предмети чи інші об’єкти з колекцій.
2. При проведенні упізнання за матеріалами архівів картотеки, впізнавача можуть
допитувати про обставини, за якими він може переконуватися у вірності своїх свідчень
щодо впізнаних осіб, предметів чи інших об'єктів, а також про прикмети та особливі
відзнаки, за якими він може впізнавати тих осіб, предмети чи інші об'єкти.
3. При проведенні упізнання з картотеки чи колекції, артефакти, що пред’являються
для впізнання, фотографуються чи знімаються ні плівку.
4. Якщо при пред’явленні впізнавач згадав чи упізнав на якомусь знімку з картотеки
відзняту особу, предмет чи об’єкт, тоді його можуть допитати про прикмети та особливі
відзнаки, за якими він може впізнавати тих осіб, предмети чи інші об'єкти.
.
Стаття 195. Проведення допиту під час впізнання
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1. Під час проведення впізнання застосовуються загальні положення цього Кодексу,
які визначають правила проведення спільного допиту для свідка та підозрюваного.
2. Під час проведення впізнання впізнавачу пред’являють для упізнання групу осіб,
предметів чи інших об'єктів, при цьому йому пропонується вказати особу, яку він має
впізнати, і пояснити, за якими ознаками він її впізнав.
3. Якщо при пред’явленні впізнавач упізнав одну з пред’явленої групи особу, предмет
чи об’єкт, тоді його можуть допитати про прикмети та особливі ознаки, за якими він впізнав
цю особу, предмет чи інший об'єкт.
4. Якщо при пред’явленні впізнавач повідомляє, що у пред’явленій йому на упізнання
групі немає тієї особи, предмета чи іншого об’єкта, яку або який йому запропонували
упізнати, тоді у нього вимагають пояснити, чим відрізняється конкретна особа, предмет чи
об’єкт від тих, що йому були пред’явлені на упізнання.
Стаття 196. Перевірка свідчень на місці події
1. У разі необхідності перевірити чи уточнити свідчення свідка, потерпілого чи
підозрюваного про місце події чи ситуацію, дії учасників чи інші обставини, що мають
значення для з’ясування обставин скоєння злочину, потрібно викликати осіб, свідчення яких
треба перевірити чи уточнити на вказаному цим особам місці, щоб співвіднести на місці
події їхні свідчення з реальними обставинами.
2. Особа, свідчення якої підлягають перевірці чи уточненню, самостійно визначає
місце, про яке вона давала свідчення, дає наочні пояснення щодо своїх попередніх свідчень
зі співвіднесенням цих свідчень з обставинами, які відбулися на місці події, дає відповіді на
поставлені запитання. Перевірка свідчень на місці події має проводитися з додержанням
правил цього Кодексу щодо спільного допиту свідка та підозрюваного.
3. За свідченнями, що дала особа під час проведення допиту, може бути відтворена
ситуація у якій зазначеній особі треба продемонструвати окремі дії на підставі своїх
свідчень.
4. Якщо під час розслідування свідчень на місці виявляються об’єкти, які можуть
мати доказове значення у розслідуванні злочину, вони мають вилучатися, про що
зазначається у протоколі з перевірки свідчень на місці події.
Стаття 197. Експеримент
При проведенні впізнання для проведення перевірки фактів свідку, потерпілому,
підозрюваному можна запропонувати відтворювати картину подій, ситуацію, конкретні дії
чи інші обставини в порядку проведення потрібного слідчого експерименту.
ЧЕТВЕРТА ЧАСТИНА
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ З ПОТЕРПІЛИМ ЧИ СВІДКОМ, ЗОКРЕМА З АНОНІМНИМИ
СВІДКАМИ
Стаття 198. Право потерпілого чи свідка вимагати анонімності проведення
1. Потерпілий чи свідок, за порядком, встановленим у цьому Кодексі, можуть
звертатися до прокурора чи виконавця досудового слідства про забезпечення йому
анонімності.
2. Прокурор чи виконавець досудового слідства, за наявністю певних підстав, можуть
забезпечити анонімність потерпілому чи свідку, а також, з додержанням правил цього
Кодексу, забезпечити заходи анонімності потерпілому чи свідку, яким гарантована
анонімність, з метою не розголошення свідчень про цих осіб та зберігання їхніх свідчень в
секреті.
Стаття 199. Підстави анонімного проведення для потерпілого чи свідка
1. Потерпілому та свідку може бути гарантована анонімність, якщо:
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1) виникає реальна загроза для життя, здоров'я свободи чи майна потерпілого, свідка
чи членів їхньої родини або близьких родичів;
2) свідчення потерпілого чи свідка пов’язані з тяжкими кримінальними справами;
3) потерпілий чи свідок беруть участь в процесі з приводу вчинення тяжкого чи дуже
тяжкого злочину.
2. Потерпілому чи свідку гарантована анонімність на усіх підставах, наведених у цій
статті.
Стаття 200. Порядок анонімності, встановлений для потерпілого чи свідка
1. Потерпілий чи свідок перед проведенням допиту можуть вимагати забезпечення
їхньої анонімності.
2. У разі встановлення підстав щодо забезпечення анонімності, прокурор, чи
виконавець досудового слідства, повинні перевірити, що потерпілий чи свідок:
1) не мають фізичних або психічних вад та порушень, з приводу яких вони не можуть
правильно сприймати потрібні у справі деталі і давати з цього приводу об’єктивні та
правдиві свідчення;
2) не притягалися раніше до кримінальної відповідальності за надання завідома
неправдивих свідчень;
3) з особистих або вигідних для себе мотивів можуть давати завідомо неправдиві
свідчення проти підозрюваного.
3. Якщо є підстави щодо забезпечення анонімності але не має обставин,
передбачених у частини другій цієї статті, тоді прокурор або виконавець досудового
слідства приймає мотивовану постанову про забезпечення анонімності слідчих дій
виконавця досудового слідства, і цю постанову ухвалює прокурор.
4. Постанова про забезпечення анонімності щодо окремих від справи дій,
ухвалюється з додержанням порядку, встановленому у частині другій статті 201 цього
Кодексу.
Стаття 201. Особливості документації про виконання слідчої дії та інших
документів з розслідування справи, коли потерпілому та свідку
забезпечується анонімність
1. Потерпілого та свідка, яким забезпечується анонімність, визначають за номерами
у документації про виконання слідчих дій та інших документах слідства .
2. При перевірці відомостей стосовно осіб складається спеціальний додаток, який
приєднується до протоколу слідства. Цей додаток міститься у конверті. Прокурор чи
виконавець досудового слідства запечатують конверт, підписують та зберігають окремо від
кримінальної справи. З додатком у конверті, який приєднується до протоколу слідства, може
ознайомитися прокурор чи виконавець досудового слідства, або суддя досудового слідства.
Після ознайомлення з цими документами зазначені особи запечатують та підписують
конверт.
3. Конверт зберігається у прокурора або в установі досудового слідства, де
розглядається справа. За вимогою суду конверт може передаватися правомочному судді.
4. Протокол, постанову або будь-який інший документ, де відзначається про
забезпечення анонімності під час проведення слідчих дій, укладає та, підписує, або доручає
їх виконання у справі, прокурор чи виконавець досудового слідства, або суддя досудового
слідства. Після виконання будь-якої слідчої дії чи ухвалення постанови, та ознайомлення зі
спеціальним додатком до протоколу слідства згідно з правилами частини другої цієї статті, у
протоколі відзначається, що потерпілий чи свідок ознайомилися з протоколом та
постановами слідчих дій. Це засвідчується їхніми підписами.
5. У протоколах слідчих дій, постановах, ухвалах чи будь-яких інших документах у
справі, не відзначається інформація, яка дозволяє встановити учасників слідчої дії, або
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вказує на інші документи, де містяться відомості про згаданого потерпілого чи свідка, яким
забезпечена анонімність.
Стаття 202. Відповідальність за розголошення анонімності потерпілого чи свідка
Розголошення чи повідомлення інформації про особу потерпілого та свідка, з
додержанням порядку, встановленого у статті 201 цього Кодексу, відноситься до категорії
порушення державної таємниці. Ознайомитися з особистою інформацією про особу має
право тільки прокурор, виконавець досудового слідства та суддя, які беруть участь у справі.
За розголошення визначених конфіденційних свідчень передбачена відповідальність згідно
із статтею 125 Кримінального кодексу Литовської Республіки.
Стаття 203. Проведення суддею досудового слідства допиту потерпілого чи
свідка, яким забезпечена анонімність
1. Суддя досудового слідства проводить допит потерпілого чи свідка, яким
забезпечена анонімність у справі, за правилами та винятками, встановленими статтях 183 та
184 цього Кодексу.
2. Потерпілий чи свідок, яким забезпечена анонімність у справі, можуть
допитуватися з використанням візуальних чи звукових технічних засобів, за допомогою
яких вони можуть встановлювати особу, або з додержанням порядку, встановленого у
частині 3 цієї статті.
3. Суддя досудового слідства може призначити проведення допиту у місці,
визначеному захисником без участі підозрюваного. У такому випадку суддя досудового
слідства, після проведення допиту зазначених осіб, знайомить з одержаними свідченнями
захисника та підозрюваного. Після того захисник та підозрюваний має право через суддю
досудового слідства задавати питання потерпілому чи свідку. Якщо через формулювання
запитань може бути розкрита анонімність опитуваної особи, суддя досудового слідства має
право не надавати відповіді на такі запитання або їх переінакшити. Відповіді на запитання
захисника та підозрюваного заносяться до протоколу допиту. Після проведення допиту
захисник має право ознайомитися зі змістом цього протоколу.
4. При допиті потерпілого чи свідка, яким забезпечена анонімність, може брати
участь прокурор.
Стаття 204. Особливість проведення упізнання та очної ставки для потерпілого
чи свідка, яким забезпечена анонімнiсть
1. Якщо впізнанню підлягає особа, якій забезпечена анонімність, тоді пред’явлення
для впізнання проводиться за допомогою акустичних та візуальних приладів, які не
дозволяють встановити особу впізнавачу.
2. Якщо пред’явленій на очній ставці особі забезпечена анонімність, тоді очна ставка
відбувається за допомогою засобів, вказаних у частині першій цієї статті.
П’ЯТА ЧАСТИНА
ОГЛЯД ОБ'ЄКТІВ
Стаття 205. Порядок огляду об’єктів
1. З метою виявлення слідів злочину та інших речових доказів, з'ясування обстановки
злочину, а також інших обставин, які мають значення для справи, слідчий проводить огляд
місця події, тіла людини, трупа, місцевості, приміщень, предметів та документів та інших
об'єктів огляду.
2. Предмети, документи чи інші об'єкти оглядаються на місці їх знаходження.
Предмети, документи чи інші об'єкти, огляд яких забирає дуже багато часу, або огляд яких
потрібно здійснювати за допомогою технічних засобів, можуть віддаватися у лабораторію
або інше місце, де є відповідні умови для проведення огляду.
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3. Огляд об'єктів проводиться спеціалістами. У разі відсутності потрібних
спеціалістів виконавець установи досудового слідства, передає ці об’єкти для огляду під
розписку.
Стаття 206. Особливі випадки огляду об'єктів
1. Огляд тіла особи чи трупа проводиться судовими медиками або іншими лікарями.
2. Особи з психічними порушеннями оглядаються судовим психіатром та судовим
психологом.
3. При офіційному похованні, коли виникне необхідність ексгумації трупа, слідчий
складає про це постанову, яку затверджує прокурор. При ексгумації труп може бути
пред'явлений на упізнання особі, яка була знайома з померлим, або особу померлого
встановлюють іншим способом. При ексгумації мають право брати участь члени родини чи
близькі родичі померлого.
4. Огляд житла чи службових приміщень, які не є місцем події, оглядати можна
тільки за погодженням власника житла чи представника підприємства, установи, організації,
або за постановою судді досудового слідства. У такому огляді участь мають право брати
власник житла чи повнолітній член його родини, або представник підприємства, установи,
організації.
Стаття 207. Огляд
1. Огляд предметів чи інших об'єктів, які мають доказове значення у розслідуванні
злочину, за неможливістю проведення з додержанням порядку, встановленого у статті 205
цього Кодексу, проводить прокурор, виконавець досудового слідства чи спеціаліст.
2. Про результати проведення огляду складається протокол. У протоколі огляду
докладно описуються оглянуті об’єкти, вказуються їхні ознаки, які мають доказове значення
у розслідуванні обставин злочину. Предмети пред’явлені на огляд можна фотографувати чи
знімати на кіноплівку.
ШОСТА ЧАСТИНА
ЕКСПЕРТИЗА
Стаття 208. Підстави призначення експертизи
Експертиза призначається у таких випадках, коли суддя досудового слідства або суд
вирішить, що обставини злочину вимагають проведення спеціального розслідування, коли
потрібні наукові, технічні, мистецькі або інші спеціальні знання.
Стаття 209. Порядок призначення експертизи
1. Прокурор, що призначає проведення експертизи, складає про це мотивовану
постанову та передає її підозрюваному, його захиснику та іншим учасникам, зацікавленим в
результатах проведення, та вказує термін, у який цім особам можуть подавати клопотання з
питаннями до експерта, з приводу обрання конкретного експерта та надання експерту
додаткових матеріалів. Після того прокурор звертається з клопотанням про проведення
експертизи до судді досудового слідства. До цього клопотання додаються ще клопотання
учасників процесу або повідомляється про неодержання таких клопотань.
2. Якщо суддя досудового слідства, приймає рішення про проведення експертизи, то
він складає відповідну постанову або ухвалу щодо проведення експертизи, а у разі відмови –
постанову про відмову у проведенні експертизи.
3. У постанові про проведення експертизи зазначається: обставини злочину; підстави
для проведення експертизи; призначення проведення експертизи експертними установами
або експертами; питання експерту; матеріали, передані експерту.
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4. Постанова про проведення експертизи надсилається експертними установами або
експертам. Експертні установи займаються проведенням експертизи згідно з порядком,
встановленим у таких закладах.
Стаття 210. Доручення проведення експертизи особам, які не включені до
списку експертів
1. Якщо проведення експертизи доручається особам, які не включені до списку
експертів, суддя досудового слідства робить запит прокурору щодо запропонованої особи,
про перевірку її особи, спеціальність та компетенцію, з'ясовує про її стосунки з
підозрюваним та іншими учасниками процесу, а також переконується у відсутності або
наявності підстав щодо усунення цього експерта.
2. Особи, незазначені у списку експертів, викликаються у якості експертів тільки на
добровільних підставах.
3. До призначення експерта суддя досудового слідства пояснює особі, незазначеній у
списку експертів, права та обов’язки експерта, бере у неї присягу та попереджає її про
відповідальність згідно із статтею 235 Кримінального кодексу Литовської Республіки за
надання неправдивих висновків. Особа, обрана експертом, дає присягу такими словами: “Я,
(ім'я, прізвище), присягаю сумлінно виконувати обов’язки експерта. Нехай допоможе мені
Господь”. Присягати можна і без заключного речення.
Стаття 211. Ознайомлення учасників процесу з актом експертизи
1. Акт експертизи передається прокурору, за санкцією та клопотанням якого було
проведено експертизу.
2. Одержавши акт експертизи, прокурор письмово повідомляє підозрюваному, його
захиснику та іншим учасникам процесу, за клопотанням яких була проведена експертиза,
або яким було письмо повідомлено про призначення експертизи, і зазначає місце і час, коли
можна ознайомитися з актом експертизи. Про ознайомлення з актом експертизи складається
протокол.
РОЗДІЛ XV
ЗУПИНЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
Стаття 212. Обставини, за якими припиняється досудове слідство
Досудове слідство в кримінальній справі зупиняється у випадках:
1) коли протягом досудового слідства з'ясовується про обставини, зазначені у статті 3
цього Кодексу;
2) коли протягом досудового слідства не зібрано достатньо відомостей для
обґрунтування вини підозрюваного у вчиненні злочину;
3) коли згідно із статтею 36 Кримінального кодексу Литовської Республіки
визнається про зміну обставин щодо особи, коли вчинені дії не становили для неї загрози;
4) коли згідно із статтею 37 Кримінального кодексу Литовської Республіки
визнається, що злочин через свою незначність чи малозначність не становить загрози;
5) у разі передбачених статтею 37 Кримінального кодексу Литовської Республіки
обставин щодо підозрюваного та потерпілого;
6) коли підозрюваний передається на поруки особі, яку призначає суд згідно із
статтею 40 Кримінального кодексу Литовської Республіки;
7) коли підозрюваний, згідно із статтею 39(1) Кримінального кодексу Литовської
Республіки, при дачі свідчень розкриває злочинне угруповання чи об’єднаних у групу
злочинців, причетних до скоєння злочину чи організованих злочинів;
8) коли згідно зі статтями 93, 114 (частина 3), 259 (частина 3), 291 (частина 2 та 3)
Кримінального кодексу Литовської Республіки, передбачені підстави та умови щодо
звільнення особи від кримінальної відповідальності;
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9) з приводу окремих дій, визнаних злочином ні підставі статті 213 цього Кодексу;
10) у випадках, передбачених статтею 215 цього Кодексу, з приводу затягування
строків досудового слідства.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
Стаття 213. Зупинення досудового слідства у випадках скоєння декількох
злочинів
Коли особа підозрюється у вчинення декількох злочинів, один чи декілька з яких
вважаються кримінальною провиною або нетяжкими злочинами, а інший чи інші – тяжкими
або дуже тяжкими злочинами, прокурор може зупинити досудове слідство з приводу
кримінальної провини або нетяжкого злочини. Ухвалення такого рішення прокурор мотивує
прискоренням розгляду справ, пов’язаних з тяжкими або дуже тяжкими злочинами.
Досудове розслідування та слідство у справі з приводу кримінальної провини або нетяжкого
злочину не може зупинятися, якщо внаслідок таких дій були заподіяні збитки, які
підлягають відшкодуванню на підставі пред’явленого цивільного позову.
Стаття 214. Порядок зупинення досудового слідства
1. Згідно з правилами, передбаченими щодо досудового слідства пунктами 1 і 2 статті
212 цього Кодексу, прокурор складає постанову про зупинення слідства.
2. Згідно з правилами, передбаченими щодо досудового слідства пунктами 3-9 статті
212 цього Кодексу, досудове розслідування та слідство може зупинятися за рішенням судді
досудового слідства, який ухвалює постанову прокурора про зупинення досудового
слідства.
3. Про зупинення досудового слідства чи ухвалі судді досудового слідства постанови
прокурора про зупинення досудового слідства повідомляється підозрюваному, його
представнику, захиснику, потерпілому та цивільному позивачу або їхнім представникам.
Зазначені особи мають право оскаржити постанову про зупинення чи не зупинення
досудового слідства. Скарги подаються та розглядаються з додержанням порядку,
встановленого статтями 63, 64 та 65 цього Кодексу.
Стаття 215. Зупинення досудового слідства через затягування досудового
слідства
1. Якщо протягом шести місяців з часу проведення першого допиту підозрюваного
досудове розслідування та слідство не завершується, підозрюваний, його представник чи
захисник можуть подати скаргу судді досудового слідства з приводу затягування досудового
слідства.
2. Для розгляду скарги суддя досудового слідства скликає засідання, на яке
запрошується підозрюваний чи його захисник, та прокурор.
3. При розв’язанні скарги суддя досудового слідства приймає одну з наступних
постанов:
1) відхилити скаргу;
2) наказати прокурору завершити досудове слідство у визначений термін;
3) зупинити досудове слідство.
4. Постанову судді досудового слідства можна оскаржити з додержанням порядку,
встановленого у статті 65 цього Кодексу. У разі відхилення скарги, повторно скарга може
подаватися учасниками процесу у випадку, зазначеному у частині першій цієї статті, не
раніше трьох місяців з моменту відхилення попередньої скарги.
5. У термін, встановлений суддею досудового слідства, прокурор зобов’язаний
закрити досудове слідство та скласти акт обвинувачення або постанову про зупинення
досудового слідства. Прокурор може звертатися до судді досудового слідства з клопотанням
про продовження терміну, встановленого для завершення досудового слідства. Питання про

75
продовження терміну досудового слідства розглядається на судовому засіданні, на яке
запрошуються особи, зазначені у частині другій цієї статті.
Стаття 216. Зміст постанови про припинення досудового слідства
1. У постанові про зупинення досудового слідства викладається суть злочинної дії,
підстави та мотиви зупинення слідства.
2. У постанові про зупинення досудового слідства повинно зазначатися про
вирішення питання щодо предметів, які мають доказове значення у справі, з додержанням
порядку, встановленого у статті 94 цього Кодексу. Окрім того, у постанові зазначається про
скасування запобіжних заходів, а також про заходи щодо забезпечення цивільного позову та
конфіскації майна.
Стаття 217. Порядок відновлення зупиненого досудового слідства
1. На підставі поданих учасниками процесу скарг чи за власною ініціативою
прокурор може відновити досудове слідство, якщо на це є підстави. Досудове розслідування
та слідство відновлюється за постановою прокурора. Досудове розслідування та слідство, які
були зупинені на підставах статті 212 (пункти 3–9) цього Кодексу, можуть відновитися,
якщо суддя досудового слідства ухвалить постанову прокурора про відновлення зупиненого
досудового слідства.
2. Якщо підозрюваний, досудове розслідування та слідство у справі з приводу
злочину якого було зупинено згідно з пунктом 5 статті 212 цього Кодексу, через місяць
після зупинення досудового слідства у його справі вчинить новий злочин, прокурор
зобов’язаний прийняти постанову про відновлення досудового слідства у справі згідно із
статтею 38 (частина 3) Кримінального кодексу Литовської Республіки, або частині 4 цієї
статті.
3. Якщо підозрюваний, досудове розслідування та слідство у справи якого було
зупинено згідно з пунктом 6 статті 212цього Кодексу, до завершення терміну його тримання
на поруках, вчинить новий злочин або особа, що взяла його на поруки, відмовиться від
поруки, прокурор згідно із частинами 6, 7 та 8 статті 40 Кримінального кодексу Литовської
Республіки, зобов’язаний прийняти постанову про відновлення досудового слідства у
справі.
4. Якщо стосовно підозрюваного, досудове розслідування та слідство у справі якого
було зупинено згідно із пунктом 7 статті 212 цього Кодексу, будуть надані подальші докази
його провини, прокурор може прийняти постанову про відновлення досудового слідства у
зупиненій справі.
5. Про відновлення досудового слідства повідомляють підозрюваному, його
представнику, захиснику, потерпілому та цивільному позивачу або їхнім представникам.
Зазначені особи мають право оскаржити постанову про відновлення досудового слідства.
Подання та розгляд скарг проводиться з додержанням порядку, встановленого статтями 63,
64 та 65 цього Кодексу.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
РОЗДІЛ XVI
ЗАВЕРШЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
СКЛАДАННЯ АКТУ ОБВИНУВАЧЕННЯ
Редакція статті 218 до 1 січня 2005 року:
Стаття 218. Завершення досудового слідства
1. Якщо прокурор переконаний, що протягом досудового слідства зібрано достатньо
відомостей, які обґрунтовують вину обвинуваченого у вчиненні злочину, тоді він про це
повідомляє підозрюваному, його захиснику, потерпілому, його представнику, цивільному
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позивачу, цивільному відповідачу та їхнім представникам, а після завершення досудового
розслідування та слідства складається акт обвинувачення.
2. У випадку довгого тривання досудового слідства, яке проводить виконавець
досудового слідства, прокурор може вимагати від виконавця досудового слідства пред’явити
у письмовій формі скорочене пояснення про строки тривання досудового слідства.
Редакція статті 218 від 1 січня 2005 року:
Стаття 218. Завершення досудового слідства
1. Якщо прокурор переконаний, що протягом досудового слідства зібрано достатньо
відомостей, які обґрунтовують вину обвинуваченого у вчиненні злочину, тоді він про це
повідомляє підозрюваному, його захиснику, потерпілому, його представнику, цивільному
позивачу, цивільному відповідачу та їхнім представникам, а після завершенні досудового
розслідування та слідства скала дається акт обвинувачення, а по завершення досудового
розслідування та слідства вони мають право ознайомитися з матеріалами досудового
слідства або подавати клопотання про проведення додаткового досудового слідства. Якщо у
процесі беруть участь багато потерпілих чи цивільних позивачів, про завершення
досудового слідства їм може повідомлятися через пресу.
2. Учасники процесу, зазначені у частині першій цієї статті, мають право у термін,
встановлений прокурором, подавати клопотання про ознайомлення з матеріалами
досудового слідства. У разі подання таких клопотань їм надається можливість ознайомитися
з матеріалами досудового слідства. У такому випадку їм для ознайомлення можуть
надаватися копії матеріалів досудового слідства. У випадку неодержання зазначених копій,
прокурор встановлює термін, протягом якого учасники процесу мають право ознайомитися з
матеріалами досудового слідства та подавати клопотання про проведення додаткового
досудового слідства.
3. У випадку довгого тривання досудового слідства, яке проводить виконавець
досудового слідства, прокурор може вимагати від виконавця досудового слідства пред’явити
у письмовій формі скорочене пояснення про строки тривання досудового слідства згідно з
пунктом першим цієї статті.
4. Після одержання клопотання про проведення додаткового досудового слідства
прокурор складає мотивовану постанову. Якщо прокурор вирішить про проведення
додаткового досудового слідства, учасники процесу, зазначені у частині першій, можуть
ознайомитися з матеріалами слідства, після чого справа передається на додаткове
розслідування.
5. Виконавець досудового слідства подає скорочене письмове пояснення про хід
досудового слідства, якщо прокурор не визначить іншого.
6. При виконанні дій, зазначених у цій статті, прокурор складає акт обвинувачення.
Посилання на статтю:
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24)
Стаття 219. Зміст акту обвинувачення
В акті обвинувачення зазначається:
1) назва суду, до юрисдикції якого належить справа;
2) ім’я, прізвище, дата народження, код особи, сімейний стан, професія, місце роботи,
відомості про колишню судимість підозрюваного; на розгляд прокурора можуть надаватися
також і інші відомості;
3) описання злочину: місце, час, характер вчиненого злочину, особа, яка вчинила
злочин та інші важливі обставини; відомості про потерпілого; обставини щодо пом’якшення
чи посилення відповідальності підозрюваного;
4) підстави, на яких ґрунтується обвинувачення ;
5) стаття (її частина та пункт) Кримінального кодексу Литовської Республіки, що
визначає відповідальність за вчинені дії;
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6) ім'я та прізвище захисника підозрюваного, якщо підозрюваний протягом
досудового слідства має захисника;
7) позиція підозрюваного, якщо підозрюваний не погоджується з висунутими проти
нього підозрами.
Стаття 220. Передача акту обвинувачення до суду
1. Акт обвинувачення разом з матеріалами справи прокурор передає суду, до
юрисдикції якого належить справа.
2. Прокурор передає суду також матеріали справи, які вимагаються для її розгляду.
Якщо обвинувачений є неповнолітньою особою, прокурор має передати суду матеріали
слідства згідно із частиною другою статті 91 Кримінального кодексу Литовської Республіки.
Прокурор не вправі не передати суду матеріали справи, зібрані за клопотанням
підозрюваного, його захисника, чи потерпілого, або його представника.
3. Окремі матеріали справи прокурор передає суду на свідка та експерта, включно
їхні адреси для виклику їх на допит на судовому засіданні.
4. Копію акту обвинувачення прокурор вручає чи надсилає обвинуваченому.
5. Обвинуваченому, потерпілому, цивільному позивачу, цивільному відповідачу або
їхнім представникам повідомляється про можливість ознайомлення у суді зі справою та
подавати суду клопотання.
6. Якщо у процесі беруть участь багато потерпілих чи цивільних позивачів, про
завершення досудового слідства їм може повідомлятися через пресу.
7. Якщо підозрюваний знаходиться під вартою, прокурор зобов’язаний скласти акт
обвинувачення і передати його суду разом з матеріалами справи не пізніше десяти діб до
завершення терміну утримання під вартою.
Частину 4 змінено, частини 5 та 6 визнані що втратили чинність, існуюча 7 частина
містить розділи 5 частини від 1 січня 2005 року:
4. Копію акта обвинувачення прокурор також вручає обвинуваченому.
5. У разі взяття підозрюваного під варту, прокурор зобов’язаний акт обвинувачення
разом з матеріалами справи передати суду не пізніше, ніж протягом десяти днів до
завершення терміну утримання під вартою.
Посилання на статтю:
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24)
ЧАСТИНА V
РОЗГЛЯД СПРАВИ СУДОМ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ
РОЗДІЛ XVII
СКЛАД СУДУ ТА ЮРИСДИКЦІЯ
Стаття 221. Склад суду
1. В районних (дільничних) судах кримінальні справи розглядає один суддя, окрім
випадків, коли голова районного суду створює для розгляду справи колегію трьох суддів.
2. Кримінальні справи в окружних судах розглядаються у складі суду згідно із
частиною другою статті 225 цього Кодексу.
Стаття 222. Запасний суддя
1. Якщо на розгляд кримінальної справи потрібно дуже багато часу, може
призначатися запасний суддя. Запасний суддя може знаходитися у залі судового засідання з
початку розгляду справи і тоді, коли у процесі не може брати участь суддя, який розглядав
справу, у разі його заміни.
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2. Якщо запасний суддя знаходиться у віддаленому місці колегії трьох суддів, то від
нього не вимагається повторювати дії суду, і якщо один з суддів не вирішить іншого,
розгляд справи триватиме у тій же послідовності.
Стаття 223. Незмінність складу суду при розгляді кримінальної справи
Кожна справа повинна бути розглянута в одному й тому ж складі суддів. Коли хтонебудь із суддів позбавлений можливості продовжувати брати участь у засіданні, він
повинен бути замінений іншим суддею, і розгляд справи розпочинається з початку, за
винятком випадків, передбачених статтею 222 цього Кодексу.
Стаття 224. Кримінальні справи, що підлягають розгляду районним судом
Розгляду районним судом підлягають усі кримінальні справи, за винятком тих, що
належать до компетенції окружного суду.
Стаття 225. Кримінальні справи, що підлягають розгляду окружному суду
1. Під розгляд окружного суду підпадають кримінальні справи складного та дуже
складного характеру злочину, за винятком справ, у яких особу обвинувачують з
додержанням правил статей 135 (частина перша), 149 (1, 2 та 3 частини), 150 (частина 1, 2 та
3), 180 (частина 2 та 3), 182 (частина 2) та 260 (частина перша та друга) Кримінального
кодексу Литовської Республіки, а також справ, за якими обвинуваченими визнаються
діючий Президент Республіки, члени Сейму та Уряду, суддя Конституційного Суду, судді
чи прокурори.
2. Кримінальні справи, складного та дуже складного характеру злочину, а також
справи, за якими обвинуваченими визнаються діючий Президент Республіки, члени Сейму
та Уряду, суддя Конституційного Суду, судді чи прокурори, розглядає колегія у складі трьох
суддів окружного суду. Інші кримінальні справи окружного суду розглядаються одним
суддею.
3. Окружний суд має право приймати до свого розгляду будь-яку кримінальну
справу, яка може належати районному суду, що територіально підпорядковується
окружному суду.
4. Окружний суд призначає застосування примусових заходів медичного характеру у
справі, згідно з правилами частини першої та другої розділу XXIX цього Кодексу.
Посилання на статтю:
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24)
Стаття 226. Територіальна підсудність кримінальної справи
1. Кримінальна справа розглядається в тому суді, на території діяльності якого
вчинено злочин.
2. Якщо злочин було вчинено на морському судні флоту Литовської Республіки або у
літаку, і у цьому разі не можна згідно з правилами, зазначеними у 1 частині цієї статті,
визначити до юрисдикції якого суду належить розгляд такого злочину, тоді справа належить
територіальній юрисдикції порту чи аеропорту реєстрації морського чи повітряного судна,
на борту якого відбувся злочин.
3. Якщо місця вчинення злочину встановити не можна, або злочин вчинено за
межами країни, тоді справа повинна бути розглянута судом, в районі діяльності якого
проживає обвинувачений, а якщо він не має постійного місця проживання в Литовській
Республіці, – тоді суду, в районі діяльності якого закінчено дізнання чи досудове слідство в
даній справі.
Стаття 227. Визначення підсудності справ, які належать до компетенції
декількох однойменних судів
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1. В разі об'єднання декількох кримінальних справ справу розглядає той суд, в районі
діяльності якого закінчено досудове слідство чи дізнання.
2. Якщо справа, за якою обвинувачуються у вчиненні злочину чи декількох злочинів
одна чи декілька осіб, підсудна одному окружному суду, тоді її розглядає окружний суд.
Стаття 228. Передача кримінальної справи за підсудністю
1. Суддя, на судовому засіданні встановивши, що кримінальна справа не підсудна
даному суду, надсилає її за підсудністю; про це суддя виносить постанову.
2. Якщо підсудність справи іншому однойменному суду виявилася в судовому
засіданні, суд продовжує розгляд справи, без передачі до іншого.
3. Справа, розгляд якої порушено на судовому засіданні окружного суду, не може
передаватися районному суду. Якщо районний суд на судовому засіданні постановляє про
підсудність справи окружному суду, тоді справа передається до юрисдикції цього суду.
Стаття 229. Передача кримінальної справи з одного суду, у юрисдикції якого
вона знаходиться, до іншого
1. З метою забезпечення найбільш об'єктивного і повного розгляду справи, а також
найкращого забезпечення державних інтересів справа може бути передана на розгляд
іншому суду. Передача в цих випадках справи з одного суду до іншого допускається лише
до початку її розгляду в судовому засіданні.
2. Питання про передачу справи від одного суду до іншого вирішує:
1) Голова окружного суду, якому територіально підпорядковується суд, що передає
справу, або голова Відділу кримінальних справ цього окружного суду, – якщо справа
передається з одного районного (дільничного) суду до іншого;
2) Голова апеляційного суду Литви або голова Відділу кримінальних справ цього
суду , – якщо справа передається з одного районного (дільничного) суду округу до іншого,
або з одного окружного суду до іншого

Стаття 230. Розв’язання судових спорів про юрисдикцію справи
Судові спори про юрисдикцію справи вирішуються головою вищестоящого суду або
головою відділу кримінальних справ цього суду.
РОЗДІЛ XVIII
ПІДГОТОВКА СПРАВИ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ
Стаття 231. Призначення суддів для розгляду справи
1. Голова суду, його заступник, або голова Відділу кримінальних справ протягом
двох діб після одержання справи, призначають суддю, який готує справу до розгляду в суді,
а після її передачі на розгляд судового засідання, розглядає цю справу. Призначений суддя,
після ознайомлення зі справою, ухвалює одну з постанов, визначених статтею 232 цього
Кодексу, за винятком тих, що зазначені у другій частині статті 235 цього Кодексу.
2. Якщо справу на судовому засіданні повинна розглянути колегія трьох суддів, або
інші судді, разом із запасними суддями, тоді призначається термін, визначений у частині
першій цієї статті, який не повинний бути більшим семи діб до початку судового засідання.
Стаття 232. Рішення, що приймаються під час підготовки справи на розгляд у
суді
Під час підготовки справи на розгляд у суді приймаються наступні рішення:
1) передати справу на розгляд судового засідання;
2) передати справу для здійснення правосуддя;
3) передати справу прокурору;
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4) відокремити справу від інших чи об’єднати інші справи в одну;
5) відкласти розгляд справи;
Редакція 6 пункту першої частини до 1 січня 2005 року:
6) припинити справу.
Додаткове включення нового 6 пункту до першої частини, колишній 6 пункт першої
частини перенесено до 7 пункту від 1 січня 2005 року:
6) доручити судді досудового слідства проведення процесуальних дій, визначених у
другій, третій, четвертій та п’ятій частинах розділу XIV цього Кодексу, або організувати
ведення цього процесу;
7) припинити справу.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24)
Стаття 233. Передача справи на розгляд судового засідання
1. Якщо суддя після ознайомлення зі справою, постановляє про відсутність перешкод
у розгляді справи в суді, справа передається на розгляд судового засідання.
2. При передачі справи до розгляду на судовому засіданні, може бути ухвалена таж
сама постанова про вилучення справи або розглядатися інші питання у справі.
3. Суддя, який передає справу до розгляду на судовому засіданні або постановляє про
винесення постанови про розгляд справи на судовому засіданні, зазначає ім'я та прізвище
підсудного, визначення його злочину згідно із кримінальним законом, час та місце розгляд
справи, постановляє також про виклик на судове засідання особи у якості обвинуваченого, її
законного представника, потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача,
цивільного відповідача та їхніх представників, а також свідків, експертів та спеціалістів.
4. Окрім того, суддя у своїй постанові може вирішити про розгляд одержаних
клопотань, а також про призначення захисника, запрошення перекладача, застосування
запобіжних заходів, окрім взяття під варту, та застосування інших процесуальнопримусових заходів до обвинуваченого, зміни та скасування, розгляд окремих частин
справи.
5. Про застосування запобіжних заходів – призначення, продовження терміну, зміну
чи скасування утримання під вартою суд вирішує ні засіданні з додержанням правил розділу
XI цього Кодексу. На судовому засіданні бере участь прокурор та захисник. Заарештований
обвинувачений приводиться на засідання.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
Стаття 234. Відкладання розгляду справи, передача справи для здійснення
правосуддя, відокремлення справи
1. Справа для здійснення правосуддя передається згідно з правилами статей 224–229
цього Кодексу.
2. Справа передається прокурору, якщо протягом досудового слідства всупереч
вимогам статті 219 цього Кодексу 219 було укладено неналежний акт обвинувачення, що
визнає проведене у справі судочинство недійсним та припиняє розгляд справи.
3. Справа також може передаватися прокурору за його клопотанням про проведення
додаткового досудового розслідування. Суд, що передав справу прокурору, визначає
конкретний термін для усунення порушень чи проведення додаткового досудового
розслідування. Після усунення порушень або проведення додаткового досудового слідства,
прокурор передає справу суду з додержанням порядку, встановленого статтями 218 та 220
цього Кодексу.
4. Справа може призупинятися у випадках, якщо є справи, що потребують більш
швидкого розгляду.
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5. Розгляд справи відкладається, якщо:
1) обвинувачений одержав ушкодження або захворів на тяжку хворобу, через що не
може брати участь на судовому засіданні до свого одужання;
2) невідомо місцезнаходження обвинуваченого, – до його явки, окрім випадків, коли
справа розглядається з додержанням порядку, встановленого у розділі XXXII цього Кодексу;
3) у визначених законом випадках учасник звертається до Конституційного Суду, –
доки Конституційний Суд не прийме рішення;
4) у визначених законом випадках учасник звертається до компетентної правової
інстанції Євросоюзу з приводу одержання пояснень про дію попередньо ухвалених чи
діючих правових актів Євросоюзу – доки не буде одержано прелімінарне рішення з цієї
інстанції.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1490, 2003-04-08, Žin., 2003, Nr. 39-1765 (2003-04-25)
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
Nr. IX-1732, 2003-09-16, Žin., 2003, Nr. 92-4138 (2003-10-01)
Стаття 235. Припинення справи
1. Справа припиняється за обставинами, визначеними статтею 3 (частина перша)
цього Кодексу, коли процес у справі визнається недійсним, або згідно із статтями 36–40 та
93 Кримінального кодексу Литовської Республіки, коли передбачається звільнення особи від
кримінальної відповідальності. У разі припинення кримінальної справи та припинення
застосування процесуально-примусових заходів, затриманий обвинувачений з місця
попереднього утримання, а також коли вирішується питання про речові докази.
2. Питання про припинення справи розглядаються на судовому засіданні. На цьому
засіданні участь беруть прокурор, обвинувачений, захисник, потерпілий та його
представник. Якщо обвинувачений не має власного захисника, його призначає суддя. Якщо
на судовому засіданні справа розглядалася колегією у складі трьох суддів, тоді питання
щодо припинення цієї справи вирішується цією колегією.
3. На судовому засіданні суддя робить повідомлення при винесення цього питання на
обговорення. Після цієї промови слово бере прокурор та захисник. Право слова на судовому
засіданні також мають інші учасники цього засідання. Постанова судді або колегії суддів
приймається у нарадчій кімнаті. Під час судового засідання секретар складає протокол.
Стаття 236. Повістка на судове засідання
1. Учасники розгляду справи у суді, а також свідки, експерти, спеціалісти та
перекладачі викликаються на судове засідання за повісткою. Зміст повістки на судове
засідання визначено у статті 182 цього Кодексу .
2. Якщо у справі багато потерпілих або цивільних позивачів, то про час судового
засідання їм повідомляється у пресі.
3. Якщо визначено, що розгляд справи у суді затягнеться на довго, суддя може видати
розпорядження згідно із пунктом 1 цієї статті про виклик учасників процесу не з самого
його початку, а на подальші засідання.
Редакція статті 237 до 1 січня 2005 року:
Стаття 237. Ознайомлення з матеріалами справи
1. Прокурор, обвинувачений, законний представник, захисник, а також потерпілий,
цивільний позивач, цивільний відповідач та їхні представники з моменту подання справи до
суду мають право ознайомитися з усіма матеріалами справи, робити з них виписки та копії.
2. У разі взяття під варту обвинуваченого, зі справою має право ознайомитися його
захисник. Якщо у обвинуваченого немає захисника, тоді захисник йому призначається
судом. Ознайомившись зі справою, захисник про матеріали справи інформує
обвинуваченого, про що доповідає суду.
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Редакція статті 237 від 1 січня 2005 року:
Стаття 237. Ознайомлення з матеріалами справи
1. Прокурор, обвинувачений, законний представник, захисник, а також потерпілий,
цивільний позивач, цивільний відповідач та їхні представники з моменту подання справи до
суду мають право ознайомитися з додатково укладеним актом обвинувачення, а у
визначений суддею термін – і з іншими матеріалами справи, робити з них виписки та копії.
2. У разі взяття під варту обвинуваченого, з матеріалами його справи, зазначеними у
пункті 1 цієї статті, ознайомитися його захисник. Захисник має право робити з них виписки
та копії. У разі відмови від захисника, ознайомитися з усіма матеріалами справи, а також
робити з них виписки та копії має право обвинувачений. Якщо у обвинуваченого немає
захисника, тоді захисник йому призначається судом. Ознайомившись із зазначеними
матеріалами, а також зробивши з них виписки та копії, захисник про матеріали справи
інформує обвинуваченого, про що доповідає суду.
3. Учасники процесу мають право ознайомитися з матеріалами справи, а також
робити з них виписки та копії, а після закінченні визначеного в пункті 1 цієї статті терміну, брати участь у розгляді справи в суді, якщо вона не припинена.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24)
Стаття 238. Розгляд клопотань
1. Суддя одержує клопотання від учасників процесу та інших осіб з приводу
одержання дозволу на участь в розгляді справи, з приводу цивільного позову та заходів
щодо його забезпечення, з приводу вимагання додаткових доказів та інших питань з
розглянутих справ, а також інші клопотання, які йому надходять. У разі скасування
клопотання, щодо цього приймається мотивована постанова. Копія цієї постанови негайно
відсилається прокурору та захиснику.
2. Клопотання, у яких було відмовлено, залишені нерозглянутими за відсутністю
мотиву або прострочення, можуть повторно пред’являтися на судовому засіданні.
3. Якщо у справі переданій на розгляд судового засідання чи на розгляд суду під час
проведення судочинства, задовольняється клопотання про допит свідка, якому гарантована
анонімність, тоді цього свідка у порядку гарантованої анонімності допитує суддя досудового
слідства з додержанням правил статей 201–204 цього Кодексу. Про виклик цього свідка на
судове засідання може вирішувати суддя, який розглядає справу.
Стаття 239. Дії судді досудового слідства
Редакція першого розділу до 1 січня 2005 року:
1. За поданням судді про підготовку справи до розгляду суддя досудового слідства
після передання справи на розгляд судового засідання, виконує наступні дії:
1) проводить допит особи, яка повинна давати свідчення у суді, якщо є відомості, що
вона через хворобу або інші поважні причини не може брати участь у судовому засіданні;
2) проводить допит свідків, молодших вісімнадцяти років або потерпілого, які не
можуть допитуватися на судовому засіданні через можливість отримання психічної травми
або інших тяжких наслідків.
Редакція першого розділу від 1 січня 2005 року:
1. За поданням судді про підготовку справи до розгляду суддя досудового слідства
після передачі справи на розгляд судового засідання, виконує наступні дії:
1) проводить допит особи, яка повинна давати свідчення у суді, якщо є відомості, що
вона через хворобу або інші поважні причини не може брати участь у судовому засіданні;
2) проводить допит свідків, молодших вісімнадцяти років або потерпілого, які не
можуть допитуватися на судовому засіданні через можливість отримання психічної травми
або інших тяжких наслідків;
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3) виконує процесуальні та організаційні дії у зв’язку з веденням процесу у справі з
додержанням правил другої, третьої, четвертої та п’ятої частин розділу XIV цього Кодексу,
якщо ці дії мають місце у суді з розгляду справ різної тяжкості злочинів.
2. Допит, про який зазначається у пункті 1 цієї статті, проводиться з додержанням
правил статей 184 та 186 цього Кодексу.
Посилання на статтю:
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24)
Стаття 240. Терміни початку передачі та розгляду справи на судовому засіданні
1. З приводу справи заарештованого обвинуваченого, яка передається на розгляд
судового засідання, суддя повинний прийняти рішення не пізніше п’ятнадцяти діб з моменту
одержання справи у суді, а з приводу справи обвинуваченого, що перебуває на волі, протягом одного місяця.
2. Судове засідання з розгляду справи має починатися не пізніше двадцяти діб з
моменту подання судді про передачу справи на розгляд судового засідання.
3. Голова суду чи голова Відділу кримінальних справ, беруть до уваги розмір, обсяг
та складність справи, і з додержанням вимог пунктів 1 і 2 цієї статті, можуть продовжити
терміни, але не більше ніж на тридцять діб.
4. Якщо учасники розгляду справи у суді не встигають ознайомитися з матеріалами
справи протягом термінів, визначених цією статтею, тоді голова суду чи голова Відділу
кримінальних справ приймають рішення про відстрочення початку судового засідання з
розгляду справи до тих пір, доки учасники розгляду справи у суді не ознайомляться з
матеріалами справи. Голова суду чи Голова Відділу кримінальних справ повинні
переконатися у тому, що умови і організація ознайомлення з матеріалами справи на
належному рівні, і надалі процес триватиме без затримок.
Частина четверта втратила чинність з 1 січня 2005 року:
Посилання на статтю:
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24)
РОЗДІЛ XIX
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ
Стаття 241. Головування на розгляді справи у суді
1. Розглядом судової справи у суді керує головуючий судового засідання. Його
обирає при колегіальному розгляді справи голова суду або голова Відділу кримінальних
справ. Суддя, який розглядає справу одноосібно, має усі права та обов’язки головуючого
судового засідання.
2. Головуючий судового засідання забезпечує усі передбачені законами заходи для
усунення з судового слідства всього того, що не стосується, що розглядається.
3. Коли хто-небудь з учасників судового розгляду заперечує проти дій головуючого,
які обмежують або порушують їх права, це заперечення заноситься до протоколу.
Стаття 242. Безпосередність, усність судового розгляду
1. Суд першої інстанції при розгляді справи повинен безпосередньо дослідити докази
в справі: допитати підсудних, потерпілих, свідків, заслухати висновки та пояснення
запрошених на судове засідання експертів та спеціалістів, оглянути речові докази, оголосити
протоколи та інші документи.
2. На судовому засіданні особи, яких допитують, дають свідчення та пояснення в
усній формі.
3. Пред’явлення і розгляд будь-яких доказів відбувається за порядком, встановленим
у частинах першій та другій цієї статті, якщо законами не передбаченого іншого.
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Стаття 243. Переривання судового розгляду
Судове засідання по кожній справі відбувається безперервно, крім часу, призначеного
для відпочинку, і може перериватися у разі неявки на засідання повторно викликаних осіб,
при появі нових доказів, а також за іншими вагомими обставинами.
Стаття 244. Відкладання розгляду справи
1. Коли справа не може бути розглянута в даному судовому засіданні в зв'язку з
неявкою кого-небудь з викликаних осіб, суд відкладає розгляд справи.
2. Розгляд справи також може відкладатися у випадках, передбачених частиною 3 та
4 статті 5, та частиною другою статті 234 цього Кодексу.
3. У разі відкладання розгляду справи, суд відновлює її розгляд із самого початку.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1490, 2003-04-08, Žin., 2003, Nr. 39-1765 (2003-04-25)
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
Nr. IX-1732, 2003-09-16, Žin., 2003, Nr. 92-4138 (2003-10-01)
Стаття 245. Особи, що беруть участь у судовому розгляді справи
1. При розгляді справи у суді участь на судовому засіданні беруть запрошений судом
прокурор, потерпілий та його представник, обвинувачений та його законний представник,
захисник, цивільний позивач, цивільному відповідач та їхні представники.
2. При розгляді справи у суді участь можуть брати і інші прокурори, а також декілька
захисників одного обвинуваченого.
Стаття 246. Участь обвинуваченого у розгляді справи в суді
1. Розгляд справи в засіданні суду першої інстанції відбувається з участю
обвинуваченого, явка якого до суду є обов'язковою. Розгляд справи при відсутності
підсудного допускається лише у випадках, коли обвинувачений перебуває за межами
Литовської Республіки і ухиляється від явки до суду.
2. Якщо обвинувачений не бере участь на судовому засіданні у випадку,
передбаченому частиною першою цієї статті, розгляд справи проводиться у загальному
порядку, за винятком положень розділу XXXII цього Кодексу.
Стаття 247. Наслідки неявки обвинуваченого
Якщо обвинувачений не з'являється на судове засідання, проведення такого
засідання призупиняється або розгляд справи відкладається, окрім випадків, передбачених
частиною першою статті 246 цього Кодексу. Суд має право застосувати примусовий привід
для обвинуваченого, а також призначити для нього запобіжний захід або посилити міру його
покарання.
Стаття 248. Порядок участі обвинуваченого на судовому засіданні
1. Прибувши на судове засідання обвинувачений не може залишати залу судового
засідання за винятком перерви у засіданні.
2. Якщо у справі обвинувачується декілька осіб, суд може тимчасово звільнити одну
чи декілька цих осіб, а їхнім законним представниками та захисникам наказати не брати
участь при розгляді доказів, які не стосуються їхнього підзахисного чи підопічного. Окрім
того, під час розгляду доказів, від участі можуть звільняти потерпілих, їхніх представників,
цивільних позивачів або цивільних відповідачів, їхніх представників, експертів, спеціалістів.
3. Якщо обвинувачений, який вже дав свідчення, без дозволу головуючого судового
засідання залишає залу засідання, суд має право завершити розгляд справи в суді без його
участі. Надалі суд може визнати про необхідність участі обвинуваченого у подальшому
засіданні. У таких випадках судове засідання припиняється а розгляд справи відкладається.
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4. Якщо обвинувачений без вагомих причин залишив залу засідання або не зявився на
судове засідання за повісткою, суд має право застосувати заходи, передбачені статтею 247
цього Кодексу.
Стаття 249. Наслідки неявки законного представника неповнолітнього
обвинуваченого
У разі неявки законного представника неповнолітнього обвинуваченого на
судове засідання у справі, суд може відмовити у його подальшій участі у справі.
Стаття 250. Наслідки неявки прокурора чи захисника
1. Якщо прокурор чи захисник не з'являється на судове засідання та немає
можливості його замінити на засіданні, тоді судове засідання припиняється а розгляд справи
відкладається. Заміняти на судовому засіданні відсутнього захисника дозволяється за
вимогами статті 50 цього Кодексу.
2. У разі призначення нового прокурора чи захисника у справі їм дається час для
підготовки до участі у розгляді справи в суді.
Стаття 251. Наслідки неявки потерпілого чи його представника
Якщо в судове засідання не з'явиться потерпілий, суд, вислухавши думку учасників
судового розгляду, вирішує питання про розгляд справи або відкладення його в залежності
від того, чи можливо у відсутності потерпілого з'ясувати всі обставини справи і захистити
його права та законні інтереси.
Стаття 252. Наслідки неявки цивільного позивача, цивільного відповідача, або
їхнього представника
1. Якщо в судове засідання не з'явиться цивільний позивач, цивільний відповідач або
представник його інтересів, суд не розглядає цивільного позову. Але у такому випадку за
потерпілим зберігається право заявити позов у порядку цивільного судочинства.
2. Суд може за клопотанням цивільного позивача або його представника розглянути
цивільний позов у його відсутності, якщо у клопотанні цивільного позивача вказуються
причини його відсутності.
3. Неявка на судове засідання цивільного позивача або цивільного відповідача не
припиняє розгляд цивільного позову.
Стаття 253. Судова ухвала
1. В усіх питаннях, які вирішуються судом під час судового розгляду, суд виносить
ухвали, при винесенні яких враховуються думки учасників судового засідання.
2. Всі інші ухвали можуть на розгляд суду виноситься або у зазначеному вище
порядку, або після наради суддів на місці з занесенням ухвали до протоколу судового
засідання.
3. Ухвали, винесені судом під час судового розгляду, підлягають оголошенню.
Стаття 254. Виділення, об'єднання, зупинення або передача справи прокурору
1. Суд при розгляді справи під час засідання може виділяти справу окремо або
об’єднувати її з іншими справами, згідно з правилами, передбаченими статтею 234 (ч. 4)
цього Кодексу.
2. В одному процесі можуть бути об'єднані справи з обвинувачення декількох осіб співучасників вчинення одного чи кількох злочинів або по обвинуваченню однієї особи у
вчиненні декількох злочинів. У інших випадках при розгляді окремих справ в одному
судовому процесі розгляд усіх інших справ може відкладатися.
3. Якщо протягом судового засідання встановлено, що складений з додержанням
вимог статті 219 цього Кодексу акт обвинувачення є незадовільним і порушення у ньому не
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можливо виправити у суді, тоді розглянута справа скасовується і передається прокурору.
Справа може передаватися прокурору і тоді, коли за його клопотанням вимагається
проведення додаткового досудового слідства у справі. Суд, при передачі справи прокурору,
встановлює конкретний термін для проведення додаткового досудового слідства. Після
усуненні порушень або проведення додаткового досудового слідства, прокурор передає
справу суду з додержанням порядку, встановленого статтями 218 та 220 цього Кодексу.
4. При розгляді справи в суді, коли виникають обставини, визначені у першій частині
статті 3 (п. 2-9) цього Кодексу, справа припиняється за ухвалою суду.
5. При розгляді справи в суді, коли виникають підстави щодо звільнення особи від
кримінальної відповідальності згідно з положеннями статей 36–40, 93, 259 (частина 3), 114
(частина 3) та 291 (частина 2 та 3) Кримінального кодексу Литовської Республіки,
виноситься постанова про припинення справи.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
Стаття 255. Межі судового розгляду
1. Розгляд справи на судовому засіданні проводиться тільки відносно підсудних і
тільки в межах пред'явленого їм обвинувачення.
2. Обвинувачений не може бути засуджений за іншим кримінальним законом, що
збільшує ступінь обвинувачення чи кримінальної провини, або за злочин, фактичні
обставини якого за суттю відрізняються від акту обвинувачення, якщо про таку можливість
йому не було повідомлено раніше на судовому засіданні.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
Стаття 256. Заміна обвинувачення у суді
1. Якщо суд під час розгляду справи одержав від прокурора, приватного обвинувача
чи потерпілого письмове клопотання про визначення злочину обвинуваченого згідно
кримінальному закону, що збільшує ступінь обвинувачення чи кримінальної провини, або
про наявність фактичних обставин щодо заміни акта обвинувачення за суттю, тоді він
повідомляє про це обвинуваченому.
2. У клопотанні прокурора, приватного обвинувача чи потерпілого про заміну акта
обвинувачення за суттю, виходячи з фактичних обставин злочину, має бути сформульована
суть фактичних обвинувачень для заміни акта обвинувачення. Копія зазначеного у частині
першій клопотання передається обвинуваченому, його захиснику та учасникам процесу у
справі. Окрім того, суд, що одержав клопотання про заміну обвинувачення, повідомляє
обвинуваченому та його захиснику про те, що вони вправі клопотати про перерву у справі
для підготовки захисту від заміни обвинувачення. У разі задоволення такого клопотання суд
визначає конкретний термін для перерви у справі.
3. У випадках, непередбачених у частині 1 та 2 цієї статті, коли злочин кваліфікується
згідно із кримінальним законом, який передбачає відповідальність за менш тяжкий злочин,
чи про зменшення обсягу обвинувачення, тоді суд роз'яснює обвинуваченому та його
захиснику їх право підтримувати обвинувачення у пред'явленому обсязі.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
Стаття 257. Дії суду у разі виявлення, що обвинувачений може вчинити інший
злочин, або злочин може вчинити інша особа
Якщо під час судового розгляду з'ясується, що обвинувачений може вчинити інший
злочин, який не було зазначено в акті обвинувачення, а також коли злочин може вчинити
інша особа, суд складає мотивовану постанову і надсилає її прокурору.
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Стаття 258. Розпорядок судового засідання
1. При вході суддів до зали засідання та виході з неї всі учасники судового розгляду
встають.
2. Всі учасники судового розгляду звертаються до суду, дають свої свідчення і
роблять заяви стоячи. Якщо хтось з учасників процесу є хворим, тоді головуючий судового
засідання може йому дозволити звертатися до суду, давати свідчення та пояснення сидячи.
3. Підтримання порядку під час судового засідання покладається на головуючого
судового засідання.
Стаття 259. Заходи, які застосовуються до порушників порядку судового
засідання
1. Якщо підсудний порушить порядок засідання або не підкориться розпорядженням
головуючого судового засідання, останній попереджає підсудного про те, що в разі
повторення ним зазначених дій його буде видалено з залу засідання. При повторному
порушенні порядку судового засідання підсудного за ухвалою суду можна видалити з зали
засідання тимчасово або на весь час судового розгляду справи. У цьому випадку вирок після
його винесення негайно оголошується підсудному.
2. В разі невиконання розпорядження головуючого судового засідання прокурором,
чи захисником головуючий робить їм попередження про неповагу до суду, при повторних
порушеннях їх за ухвалою суду можуть усунути від розгляду справи в суді. У такому
випадку розгляд справи відкладається або переривається до тих пір, доки не буде знайдена
заміна усуненому прокурору чи захиснику.
3. В разі невиконання розпорядження головуючого судового засідання іншими
учасниками розгляду справи у суді, головуючий робить їм попередження про неповагу до
суду, при повторних порушеннях їх за ухвалою суду можуть віддалити із зали судового
засідання, а осіб, що не беруть участь у справі, головуючий закликає до порядку.
4. В разі невиконання учасниками та не учасниками розгляду справи розпорядження
головуючого судового засідання, тоді за рішенням останнього їх можуть усунути від участі
у розгляді справи та видалити із залу судового засідання а, якщо вони і надалі будуть
заважати чи виказувати неповагу до будь-якого суду, тоді на них може буде накладено
штраф або призначено арешт згідно із статтею 163 цього Кодексу. Арешт не може
застосовуватися до прокурора та захисника.
Стаття 260. Порядок фіксування судового процесу засобами звуко-та відеозапису
1. Під час судового засідання використовувати кінокамери чи телевізійні камери,
фотоапарати, а також інші засоби звуко-та відеозапису, не дозволяється.
2. Ці засоби під час судочинства може використовувати суд для фіксування засідання.
3. Учасники розгляду судової справи, при виконанні своїх процесуальних функцій,
можуть використовувати засоби звуко-та відеозапису, які не заважають судовому засіданню.
4. Згідно із порядком, встановленим цією статтею, при порушенні визначених правил
головуючий судового засідання може попередити або видалити порушників із зали судового
засідання, а, якщо вони і надалі будуть заважати чи виказувати неповагу до будь-якого суду,
тоді на них може буде накладено штраф згідно із частиною 4 статті 259 цього Кодексу 259.
Стаття 261. Протокол судового засідання
1. У протоколі повинно зазначатися: місце та час початку і закінчення судового
засідання; назва і склад суду, секретар, перекладач, учасники судового розгляду та інші
особи, викликані судом; справа, що розглядається; призначені примусові заходи
обвинуваченому; відомості про обвинуваченого; послідовність судових дій, у розгляді
справи в суді за участю свідків, експертів та інших осіб, запрошених та викликаних; ухвали,
прийняті судом у залі засідання; посилання на постанови, прийняті у нарадчій кімнаті;
пояснення прав і обов’язків обвинуваченому та іншим учасникам розгляду справи;
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відомості про свідчення обвинуваченого, потерпілого та свідка, прізвища, імена та дати
народження цих осіб, а також висновки експертів та спеціалістів; проведення на судовому
засіданні огляду доказів та зібрані інші докази без результатів дослідження; відомості,
зазначені у протоколі про клопотання, що учасники процесу пред’явили під час судового
розгляду; порушники та факти порушення порядку судового засідання у залі суду,
розпорядження головуючого судового засідання, укладені згідно з правилами статті 259
(частина 3) цього Кодексу; скорочений зміст судових дебатів учасників судового розгляду;
скорочений зміст останнього слова обвинуваченого; посилання на порядок та строки
виголошення вироку та його оскарження.
2. Особисті свідчення учасників судового розгляду, пояснення або заяви, що
стосуються повного чи скороченого змісту розпоряджень головуючого судовим засіданням,
зазначені у протоколі. У такому випадку особи, які у розгляді справи в суді давали свідчення
чи пояснення, подавали клопотання чи прохання, мають право проголосити у протоколі
судового засідання свої свідчення, пояснення, клопотання або прохання за нотатками,
клопотати про доповнення протоколу, робити у ньому виправлення та засвідчувати своїми
підписами правильність наведених у протоколі відомостей.
3. На судовому засіданні може застосовуватися стенографія. Про застосування
стенографічного запису його додають до протоколу судового засідання.
4. Протокол судового засідання має бути підписаним усіма учасниками засідання
протягом трьох днів після завершення судового засідання, а у справах великого обсягу –
протягом семи діб після завершення судового засідання.
5. Протокол складає головуючий судового засідання та секретар.
6. Протягом трьох днів після завершення судового засідання протокол підписують у
суді учасники після ознайомлення з його змістом і внесенням у протокол своїх зауважень та
виправлень, або визнають його неправильним чи неповним. Головуючий розглядає
зауваження до протоколу судового засідання і в разі згоди з ними посвідчує їх правильність.
7. При незгоді головуючого з зауваженнями вони виносяться на розгляд судового
засідання, після чого зауваження до протоколу, складеного колегією у складі трьох суддів
розглядаються тими ж самими суддями, що розглянули справу. Якщо склад цього суду не є
дійсним тоді два судді мають бути відстороненні від розгляду справи. На це судове
засідання викликаються учасники, які додали до протоколу свої зауваження.
8. Суддя - постановою, а суд - ухвалою за наявності до того підстав задовольняють чи
відхиляють зауваження. Зауваження до протоколу, постанови чи ухвали про їх розгляд
приєднуються до справи.
РОЗДІЛ XX
ПІДГОТОВЧА ЧАСТИНА СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ
Стаття 262. Відкриття судового засідання
1. У призначений для розгляду справи час головуючий відкриває судове засідання і
оголошує, яка справа буде розглядатися.
2. Секретар засідання, після того, як головуючий засідання надасть йому слово,
оголошує суду хто із учасників судового розгляду і викликаних осіб з'явився - свідки,
експерти, спеціалісти або перекладач, і повідомляє про причини неявки відсутніх.
Стаття 263. Роз'яснення перекладачеві його обов'язків
1. Коли в розгляді справи бере участь перекладач, головуючий судового засідання
роз'яснює йому обов'язок правильно робити потрібний в судовому засіданні переклад
оголошень та документів засідання учасникам, які не розуміють литовську мову, і
попереджає його про відповідальність за статтею 163 цього Кодексу ухилення без поважних
причин від виконання своїх обов’язків, а також, за статтею 235 Кримінального кодексу
Литовської Республіки, - за неправильний, чи завідомо неправильний переклад.
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2. Після цього з перекладача відбирається присяга, що містить таки слова: “Я, (ім'я,
прізвище), присягаю сумлінно виконувати обов’язки перекладача. Нехай мені допоможе
Господь”. Від останнього речення можна відмовитися.
Стаття 264. Видалення свідків із залу засідання
Головуючий судового засідання дає розпорядження про видалення свідків із залу
судового засідання в окрему кімнату і вживає заходів до того, щоб допитані свідки не
спілкувалися з недопитаними.
Стаття 265. Встановлення особи підсудного
Головуючий судового засідання Суд встановлює особу підсудного, з'ясовуючи його
прізвище, ім'я, по батькові, місце, рік, місяць і день народження, місце проживання, заняття,
освіту, сімейний стан, колишні судимості та інші потрібні дані, що стосуються його особи.
Стаття 266. Вирішення питання про розгляд справи у разі неявки на судове
засідання когось із викликаних осіб
1. У разі неявки на судове засідання обвинуваченого, його законного представника,
прокурора чи захисника, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача чи його
представника, суд, згідно із положеннями статей 246–252 цього Кодексу, постановляє про
проведення подальшого розгляду або відкладення розгляду справи.
2. У разі неявки на судове засідання свідка, експерта чи спеціаліста, суд постановляє
про проведення або відкладення розгляду, виходячи з того, наскільки можливе проведення
розгляду обставин справи без участі цих осіб, або перериває засідання до прибуття цих осіб.
3. У випадку, коли суд приймає постанову про відкладання розгляду справи або
перерву у розгляді, її можуть оскаржити присутні свідки, експерти, спеціалісти, потерпілі та
цивільні позивачі, цивільні відповідачі або їхні представники. Далі на судовому засіданні
обпитуються свідки, експерти, спеціалісти, цивільні позивачі, цивільні відповідачі або їхні
представники, викликані до суду з приводу оскарження.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
Стаття 267. Оголошення складу суду
1. Головуючий судового засідання оголошує учасникам судового розгляду склад суду
в даній справі: прізвища суддів, прокурорів, захисників, представників, експертів,
спеціалістів, перекладачів, секретаря засідання, і роз'яснює підсудному та іншим учасникам
судового розгляду належне їм право відводу та запитує їх, чи заявляють вони проти будького відвід.
2. Питання про відвід вирішується судом з додержанням правил, встановлених
статтями 58, 59 та 61 цього Кодексу.
Стаття 268. Роз’яснення прав та обов’язків
Головуючий судового засідання роз’яснює обвинуваченому, його законному
представнику, потерпілому, цивільному позивачу, цивільному відповідачу та їхнім
представникам про їхні права та обов’язки, визначені цим Кодексом.
Стаття 269. Роз’яснення прав та обов’язків експерту та спеціалісту
1. Головуючий судового засідання роз’яснює експерту та спеціалісту їхні права та
обов’язки, а також попереджає їх про відповідальність за статтею 163 цього Кодексу
ухилення без поважних причин від виконання своїх обов’язків, а також, за статтею 235
Кримінального кодексу Литовської Республіки, - за неправильні, чи завідомо неправильні
висновки та пояснення.
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2. Експерт дає присягу такими словами: “Я, (ім'я, прізвище), присягаю сумлінно
виконувати обов’язки експерта. Нехай допоможе мені Господь”. Присягати можна і без
заключного речення.
3. Спеціаліст дає присягу такими словами: “Я, (ім'я, прізвище), присягаю сумлінно
виконувати покладені на мене обов’язки. Нехай допоможе мені Господь”. Присягати можна
і без заключного речення..
Стаття 270. Подання та вирішення клопотань
1. Завершуючи підготовчу частину судового засідання, головуючий судового
засідання запитує учасників засідання, чи є в них клопотання про відвід нових свідків,
експертів чи вимог щодо нових доказів. При розгляді клопотань учасників судового
засідання слід зазначати, за якими обставинами потрібно вимагати нових доказів.
2. Суд з усіх клопотань ухвалює постанови. У разі відмови в задоволені клопотання
суд має право пред’явити йому докази для слідства.
3. Суд має право за своєю ініціативою приймати рішення про запрошення нових
свідків, експертів, спеціалістів, також вимагати інші докази.
РОЗДІЛ XXI
ВИВЧЕННЯ ДОКАЗІВ
Стаття 271. Початок дослідження доказів
1. Дослідження доказів починається з проголошення акту обвинувачення. Цей акт
оголошує прокурор. Якщо акт обвинувачення є дуже об’ємним, то при його розгляді
прокурор має висловлюватися коротко, відзначаючи суть обвинувачення.
2. Після того як головуючий судового засідання поставить запитання
обвинуваченому або доведе до нього обвинувачення, за необхідністю обвинуваченому
роз’яснюється суть обвинувачення та його запитують чи визнає він свою вину.
Обвинувачений має право мотивувати свою відповідь.
Стаття 272. Допит обвинуваченого
1. Після відповіді обвинуваченого стосовно обвинувачення головуючий судового
засідання пояснює йому про право давати пояснення, відповіді на питання чи відмовляти у
відповіді. Окрім того, головуючий роз’яснює, що обвинувачений на засіданні має право
відповідати на запитання обвинувачів та давати пояснення з приводу розглянутих доказів.
2. Якщо у розгляді справи в суді беруть участь декілька обвинувачених і вони
бажають давати свідчення, у послідовності встановленій судом, тоді заслуховуються думки
обвинувачених та їхніх захисників.
3. Запитання обвинуваченого починає головуючий судового засідання з пропозиції
щодо представлення свідчень у обвинуваченні, при цьому обвинувачений розповідає про
відомі йому обставини.
4. За клопотаннями учасників судового засідання або ініціативою суду опитування
неповнолітнього обвинуваченого у віці до вісімнадцяти років може проводитися за участю
представника державної установи з захисту прав дитини або психолога, які починають
опитувати
неповнолітнього обвинуваченого з урахуванням його соціального і
психологічного стану.
Стаття 273. Скорочений розгляд доказів
1. Якщо обвинувачений, якого не обвинувачують у вчиненні тяжких чи дуже тяжких
злочинів, після проголошення акту обвинувачення повідомить, що визнає свою вину та
бажає з приводу цього давати свідчення і погоджується на не розгляд інших доказів, тоді
розгляд і дослідження доказів при опитуванні обвинуваченого, згідно з вимогами статті 291
цього Кодексу, може призупинитися, і у разі відсутності сумнівів щодо характеру та мотивів
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скоєного злочину, після короткого ознайомлення з доказами слідства, розгляд справи
закривається за згодою прокурора та захисника.
2. Якщо з’ясується, що обвинувачений вчинив один чи декілька злочинів,
скорочений розгляд доказів проводиться тоді, коли визначені у частині першій цієї статті
умови підпадають під усі обвинувачення.
Стаття 274. Тимчасове видалення обвинуваченого з зали суду
Якщо є достатні підстави вважати, що присутність обвинуваченого може стати
перешкодою іншим обвинуваченим, потерпілому чи свідку у дачі свідчень тоді суд вправі
своєю ухвалою тимчасово видалити обвинуваченого з залу судового засідання на час
дослідження обставин, що можуть негативно вплинути на нього. Якщо обвинувачений
повертається до залу судового засідання, йому повідомляють надані свідчення та дають
йому можливість відповісти на поставлені щодо цього запитання, а також надати пояснення
з приводу свідчень.
Стаття 275. Запитання, які ставляться на судовому засіданні
1. У суді ставити запитання під час допиту обвинувачених, потерпілих, свідків,
експертів та спеціалістів має право прокурор, потерпілий, цивільний позивач, цивільний
відповідач, їхні представники, захисник, законний представник обвинуваченого та
обвинувачений. За дозволом суду обвинуваченим, потерпілим та свідкам запитання можуть
ставити також експерт і спеціаліст. Забороняється задавати навідні запитання.
2. Якщо свідок викликається на судове засідання за клопотанням одного з учасників
судового розслідування, тоді цей учасник вправі першим ставити запитання цьому свідку.
3. Судді, що проводять допит на засіданні, мають право задавати запитання у будьякий момент розгляду доказів у суді.
4. З дозволу суддів та головуючого судовим засіданням, учасники розгляду справи у
суді можуть ставити свої запитання особам, що обпитуються безпосередньо.
Учасників розгляду справи у суді, які мають право безпосереднього звернення з питаннями
до присутніх на судовому засіданні, головуючий може позбавити такого права і надалі
задавати питання тільки через нього.
5. Ставати запитання потерпілим та свідкам молодше вісімнадцяти років
дозволяється лише головуючюму судовим засіданням, і у разі потреби – через представника.
6. Головуючий судового засідання відхиляє запитання, непов’язані зі справою.
Стаття 276. Оголошення перших свідчень підсудного, потерпілого та свідка
1. Після вислуховування свідчень обвинуваченого, потерпілого та свідка, наданих
судді досудового слідства або у суді, на судовому засіданні може бути оголошено також і
пред’явлення для прослуховування чи перегляду у допиті також звукових та відеозаписів,
якщо обвинувачений, потерпілий чи свідок:
1) померли, або не беруть участь у судовому засіданні через поважні обставини, а
також у разі відсутності обвинуваченого – коли це передбачено правилами статті 246 цього
Кодексу;
2) відмовляється чи ухиляється від дачі свідчень, а також не можуть згадати про
певні обставини подій, про які вони давали свідчення раніше;
3) давали свідчення на судовому засіданні, які за суттю відрізняються від свідчень,
яки вони давали протягом досудового слідства або раніше у суді.
2. Окрім того, на судовому засіданні можуть допитуватися і інші особи, після чого
суд відкладає розгляд справи чи оголошує перерву у засіданні, з додержанням порядку,
встановленого у статтях 243 та 244 цього Кодексу. Свідчення свідка чи потерпілого, яких за
судовою ухвалою не викликали на судове засідання через те, що їм забезпечена анонімність
або через їхнє неповноліття, оголошуються суддею досудового слідства.
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3. За клопотаннями учасників засідання у справі в суді можуть прослуховуватися та
переглядатися звукові та відеозаписи. Перед прослуховуванням та переглядом звукових та
відеозаписів, можуть бути заслухані свідчення обвинуваченого, потерпілого чи свідка, після
цього їх порівнюють з відповідними записами їхніх свідчень, зробленими суддею
досудового слідства або у суді, про що зазначається у протоколі.
4. Після перевірки доказів у справі слово може надаватися виконавцю досудового
слідства чи прокурору з приводу їхньої думки про дачу свідчень обвинуваченого,
потерпілого та свідка. Службовець, що проводив допити у справі протягом досудового
слідства запрошується до суду в якості свідка.
5. У разі скасування попередніх судових вироків чи ухвал, і відправлення справи на
нове розслідування, свідки допитані раніше під час розгляду справи в суді, можуть не
запрошуватися на судові засідання, а їхні свідчення у справі можуть бути оголошені у суді,
якщо учасники розгляду справи погодяться на це і не виявлять бажання щодо повторного
допиту цих свідків у суді.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
Nr. IX-1637, 2003-06-19, Žin., 2003, Nr. 68-3070 (2003-07-09)
Стаття 277. Присяга свідка
1.Перед подачею свідком свідчень у суді, головуючий судового засідання встановлює
його особу, запитує про відсутність перешкод щодо присягання, після чого роз’яснює
свідкові його права та обов’язки, а також попереджає про відповідальність за статтею 163
цього Кодексу за відмову чи ухилення без поважних причин від дачі свідчень у суді, а
також, за статтею 235 Кримінального кодексу Литовської Республіки, - за дачу
неправильних, чи завідомо неправильних свідчень.
2. Свідок дає присягу такими словами: “Я, (ім'я, прізвище), у повній свідомості несу
відповідальність за свої слова і присягаю казати тільки правду і нічого не приховувати.
Нехай допоможе мені Господь”. Присягати можна і без заключного речення.
3. Якщо після присягання свідок другий раз допитується у той же справі, присягати
знову його не зобов’язують. Головуючий судового засідання його нагадує йому про
колишню присягу.
Стаття 278. Особи, які не присягають
1. Суду не присягають:
1) особи, віком молодші шістнадцяти років;
2) члени родини та близькі родичі обвинуваченого.
2. Якщо особи, зазначені в пункті 2 частини 1 цієї статті погоджуються на подання
свідчень, їх також попереджають про відповідальність за статтею 235 Кримінального
кодексу Литовської Республіки, - за подання неправильних, чи завідомо неправильних
свідчень.
Стаття 279. Порядок допиту свідка
1. Свідків допитують по одному; інші свідки чекають своєї черги під час допиту
одного свідка.
2. Головуючий судовим засіданням кожному свідкові перед допитом його по суті
ставиться запитання, щоб з'ясувати його стосунки з підсудним і потерпілим, і пропонує
розповісти все те, що йому відомо в справі.
3. Після цього свідку ставляться питання з додержанням порядку, встановленого у
статті 275 цього Кодексу.
4. Допитані свідки видаляються з зали судового засідання до завершення розгляду
доказів. Суд, після заслуховування думок учасників судового засідання, дозволяє
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допитаному свідку повернутися до зали засідання та перебувати там до завершення розгляду
доказів.
5. За клопотаннями учасників засідання або за власною ініціативою суду свідка
можуть допитати знову з приводу додаткових пояснень.
6. Свідчення свідка, до якого застосовані примусові заходи і він знаходиться під
наглядом з додержанням порядку, встановленого у цьому кодексі, можуть бути заслухані за
допомогою засобів аудіо та відеотехніки.
Стаття 280. Особливості допиту неповнолітнього свідка
1. Для проведення допиту неповнолітнього свідка віком до вісімнадцяти років,
можуть запрошуватися представник чи психолог з державного закладу охорони прав
дитини, який може починати допит неповнолітньої особи, беручи до уваги її соціальний та
психологічний стан. У разі потреби брати участь у допиті неповнолітнього свідка можуть
батьки чи інші законні представники. Представник чи психолог з державного закладу
охорони прав дитини можуть допитувати неповнолітнього свідка і ставити йому запитання
після одержання дозволу головуючого судового засідання, батьків чи інших законних
представників неповнолітнього свідка.
2. Неповнолітні свідки віком до шістнадцяти років видаляються з зали судового
засідання, доки суд не визнає за необхідне їхню присутність у залі.
3. Якщо свідку у віці до вісімнадцяти років під час проведення допиту у суді може
бути нанесена психічна травма або допит може призвести до інших тяжких для нього
наслідків, тоді він на судовому засіданні може не допитуватися. У такому випадку суд
оголошує свідчення свідка, які він представив судді досудового слідства.
Стаття 281. Використання свідком нотаток та документів
1. Свідок, що дає свідчення, може використовувати свої записи та нотатки у тому
випадку, коли свідчення стосуються будь-яких розрахунків та інших даних, які важко
тримати в пам'яті. Свої нотатки він за вимогою головуючого судовим засіданням або
учасниками судового розгляду справи, свідок передавати їм для ознайомлення.
2. Свідкові дозволяється зачитувати документи, які стосуються даних ним свідчень.
Ці документи належить пред'явити суду і учасникам судового розгляду на їх вимогу; за
ухвалою суду вони можуть бути приєднані до справи.
Стаття 282. Особливості допиту свідка, до якого вжиті заходи анонімності
1. Суд доручає прокурору підготовити свідка, якому забезпечена анонімність, до
прибуття в суд, з дотриманням його анонімності.
2. Для забезпечення анонімності свідка, який підлягає допиту, суд за власною
ініціативою або за клопотанням прокурора, адвоката чи самого свідка виносить мотивовану
ухвалу про проведення допиту свідка з використанням технічних засобів з іншого
приміщення, у тому числі за межами приміщення суду, та надання права учасникам процесу
слухати його свідчення, ставити запитання та слухати відповіді на них У разі, коли існує
загроза ідентифікації голосу свідка, допит може супроводжуватися створенням акустичних
та візуальних перешкод.
3. Якщо у залі судового засідання немає можливості для забезпечення проведення
допиту свідка з використанням технічних засобів та акустичних перешкод, зазначених у
частині другій цієї статті, тоді свідок, якому забезпечена анонімність, допитується не у залі
судового засідання, а в іншому місці без присутності інших учасників судового засідання.
Для проведення допиту цієї особи інші учасники розгляду судової справи через головуючого
судовим засіданням передають запитання у письмовому вигляді, які потім передаються
свідкові. Про свідчення з допиту такого свідка головуючий судового засідання чи один із
суддів складає протокол. Потім ці свідчення головуючий судового засідання чи один із
суддів оголошують на судовому засіданні. Інші учасники розгляду судової справи можуть
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повторно ставити питання та додаткові запитання тільки після оголошення свідчень свідка
головуючим судового засідання чи одним із суддів на судовому засіданні, при цьому
відповіді на ці питання даються з додержанням порядку, встановленого у цієї статті.
4. В окремих випадках, коли життю, здоров'ю та волі свідка, якому забезпечена
анонімність, членам його родини або близьким родичам загрожує небезпека через явку у
суді, тоді вони не викликаються на судові засідання, а в суді оголошують його свідчення,
надані судді досудового слідства з додержанням порядку, встановленого у статті 203 цього
Кодексу. У разі передбачених цією статтею обставин, свідок може допитуватися за
допомогою аудіо та відеотехніки зі створенням акустичних та візуальних перешкод.
Стаття 283. Порядок допиту потерпілого
1. У разі потреби допитати потерпілого, суд постановляє про черговість у постановці
питань.
2. Потерпілому ставлять запитання та фіксують його свідчення з додержанням усіх
правил, що регламентують порядок допиту свідка та пред’явлення свідком свідчень.
3. У допиті потерпілого молодше вісімнадцяти років бере участь його представник. З
урахуванням віку потерпілого, він та його представник, за ухвалою суду, можуть брати
участь не у всіх судових засіданнях. Якщо потерпілому у віці до вісімнадцяти років під час
проведення допиту у суді може бути нанесена психічна травма або допит може призвести до
інших тяжких для нього наслідків, потерпілий на судовому засіданні може не допитуватися.
У такому випадку суд оголошує свідчення потерпілого, які він представив судді досудового
слідства.
4. Потерпілий, якому забезпечена анонімність, допитується за правилами,
встановленими статтею 282 цього Кодексу.
Стаття 284. Участь спеціаліста у розгляді судової справи та допит спеціаліста
1. Якщо протягом досудового слідства потрібен висновок спеціаліста з приводу
конкретних пояснень, тоді цей висновок оголошують на судовому засіданні без участі
спеціаліста.
2. Спеціаліста викликають на допит в суд лише тоді, коли суд постановляє, що його
свідчення з приводу спеціальних висновків потребують пояснень чи доповнень.
3. На судове засідання може також викликатися спеціаліст, який не складав висновків
під час ведення досудового слідства.
4. Спеціаліст допитується з додержанням правил, визначених для свідка.
Стаття 285. Участь експерта у розгляді судової справи, якщо експертиза
проведена під час досудового слідства
Якщо експертиза проводилась протягом досудового слідства та, тоді
суду
пред’являється акт експертизи з поясненнями та висновками, зміст цього акту на судовому
засіданні оголошується без участі експерта. Експерта викликають для дачі свідчень у суді
лише тоді, коли суд постановляє, що його свідчення з приводу спеціальних висновків
потребують пояснень чи доповнень. Експерт допитується з додержанням порядку,
визначеного у статті 275 цього Кодексу.
Стаття 286. Призначення та проведення експертизи під час досудового слідства
у справі
1. Суд має право призначити проведення експертизи у розгляді справи в суді за
клопотаннями учасників чи за своєю ініціативою.
2. Учасники судового розгляду у справі подають запитання експерту у письмовому
вигляді. Головуючий судового засідання оголошує ці запитання, після цього головуючий
запитує думку учасників судового засідання з приводу зазначених питань. Питання про
ухвалення постанови з призначення експертизи та допиту експерта суд вирішує у нарадчій
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кімнаті. З пред’явлених експерту питань суді суд відхиляє ті, що не стосуються суті справи
або не відносяться до компетенції експерта, при цьому формулюються також і нові питання.
Постанову про призначення експертизи оголошує головуючий судового засідання, після
цього він її вручає експертові. У разі неявки експерта на судове засідання, ухвалену
постанову суд надсилає для виконання в устану проведення експертиз, або особі, якій
доручається проведення експертизи. Разом з зазначеною постановою експерту також
передаються усі необхідні для проведення експертизи матеріали. У разі необхідності суд
доручає прокурору підготовити для проведення експертизи потрібні матеріали.
3. При одержанні постанови про призначення експертизи разом з потрібними
матеріалами, експерт проводить експертизу та складає акт експертизи. Якщо експерт вважає,
що пред’явлених йому матеріалів недостатньо для складання висновку, або якщо поставлені
запитання не відповідають його компетенції, тоді він складає акт про неможливість
складання висновків.
4. Якщо експерт при проведенні експертизи встановлює важливі у справі обставини,
про які йому не було зазначено у питаннях, тоді він має право вказати ці відомості у своєму
акті експертизи.
5. Якщо в акті експертизи або акті експерта не зазначаються потрібні висновки,
учасники судового засідання у справі можуть задавати запитання експерту в усній формі на
судовому засіданні, після чого акт експертизи або акт експерта приєднується до справи.
Учасники судового засідання можуть також вимагати від експерта пояснень і доповнень до
акту експертизи чи акту експерта, якщо там не представлені потрібні висновки.
6. Якщо в акті експертизи або акті експерта, складеному установою з проведення
експертизи або експертом, що не бере участі на судовому засіданні, не можливо визначити
висновок, тоді цей документ надсилається суду. Суд, що одержав такий акт експертизи чи
експерта, оголошує його та вивчає згідно з правилами, встановленими статтею 290 цього
Кодексу.
7. За актом оцінки експертизи, укладеним з приводу недостатніх підстав або
необґрунтованості, суд має право призначити нову експертизу та наказати її провести тому
ж експерту або іншим експертам. У такому випадку експерту разом з постановою про
призначення нової експертизи вручається акт попередньої експертизи.
8. Під час проведення експертизи може бути оголошено про перерву у судовому
засіданні до завершення експертизи.
Стаття 287. Право суду щодо здійснення будь-яких процесуальних дій
1. Під час розгляду справи суд має право здійснювати будь-які процесуальні дії,
визначені статтями другою, третьою, четвертою та п’ятою розділу XIV цього Кодексу. Якщо
при здійсненні цих дій у суді з будь-яких причин справу неможливо розглядати або її
характер дуже ускладнений, тоді суд може доручити виконання цих дій чи їхню організацію
судді досудового слідства.
2. Суд не може за своєю ініціативою без санкції прокурора виконувати зазначені у цій
статті процесуальні дії у великому обсязі, якщо їх належить виконати протягом досудового
слідства. У цьому випадку потрібна санкція прокурора на передачу справи на додатковий
розгляд досудового слідства або предявити йому додаткові докази у справі для виконання
процесуальних дій.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
Стаття 288. Право прокурора пред’являти додаткові докази
Під час дослідження доказів прокурор може вимагати йому дозволити пред’явлення
додаткових доказів для виконання процесуальних дій. Суд, після задоволення клопотання
прокурора, припиняє розгляд судової справи.
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Стаття 289. Огляд речових доказів
1. У суді оглядаються такі речові докази, огляд яких потребує думки суду, або за
клопотанням учасників процесу. Речові докази повинні бути оглянуті судом і пред'явлені
учасникам судового розгляду. Речові докази, у разі необхідності, повинні бути оглянуті
також свідками і експертами. Якщо огляд речових доказів здійснюється лише за ініціативою
суду, тоді учасники судового розгляду можуть залучатися до розгляду доказів за
клопотаннями. Особи, яким пред'явлені речові докази, можуть звертати увагу суду на ті або
інші особливості, які мають значення для вирішення справи, про що відмічається в
протоколі судового засідання.
2. Огляд речових доказів, які не можна доставити в судове засідання, проводиться в
разі необхідності на місці їх знаходження за правилами частини першої цієї статті.
Стаття 290. Огляд і оголошення документів
1. Під час дослідження доказів головуючий судового засідання оголошує документи,
що є доказами в справі, одержані під час проведення досудового слідства судового розгляду,
або документи, які були приєднані до справи. За клопотанням учасників судового розгляду
чи ініціативою суду ці документи можуть бути оглянуті.
2. Докази під час проведення судового слідства можуть вимагатися та оглядатися за
допомогою записів, зроблених звуко та відеотехнікою під час проведення досудового
слідства.
3. В тому разі коли учасники судового засідання вимагатимуть про нерозголошення
доказів у суді, тоді головуючий судового засідання може тільки посилатися на наявність
документів або лише їх перелічувати за номерами.
Стаття 291. Скорочене оголошення про результати розгляду доказів
1. У разі скороченого розгляду доказів головуючий судового засідання проголошує
обвинуваченому, потерпілому, свідку, експертам та спеціалістам протоколи допиту,
укладені протягом досудового слідства, або під час проведення попередніх судових засідань,
оголошує про документи у справі, знайомить з іншими доказами.
2. В тому разі коли учасники судового засідання вимагатимуть про часткове чи
повне їх ознайомлення з наявними доказами у справі, або про не оголошення доказів у суді,
тоді головуючий судового засідання може тільки посилатися на наявність доказів.
Стаття 292. Завершення розгляду доказів у суді
1. Після розгляду доказів у справі, головуючий судового засідання запитує учасників
судового розгляду про те, чи можуть вони доповнити існуючі докази у справі.
2. При розгляді клопотань, та у разі необхідності проведення додаткових слідчих дій,
головуючий судового засідання оголошує про завершення розгляду доказів у суді.
РОЗДІЛ XXII
СУДОВІ ДЕБАТИ І ОСТАННЄ СЛОВО ПІДСУДНОГО
Стаття 293. Судові дебати
1. Після закінчення судового слідства з розгляду доказів суд переходить до судових
дебатів.
2. Дебати полягають у промовах прокурора, потерпілого і його представника,
цивільного позивача, цивільного відповідача або їх представників, захисника, та наданні
останнього слова підсудному.
3. Якщо приватний обвинувач у справі має заперечення щодо обвинувачення, тоді
суд визначає порядок проведення судових дебатів.
4. Учасники судового розгляду мають право в судових дебатах посилатися тільки на
ті докази, які були досліджені в судовому засіданні.
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5. Після закінчення промов учасники судових дебатів мають право обмінятися
репліками стосовно того, про що зазначалося на судових дебатах. Заключні репліки та
зауваження належать захиснику, а у його відсутності, – підсудному (обвинуваченому).
6. Суд не вправі обмежувати тривалість судових дебатів певним часом. Головуючий
зупиняє учасників судових дебатів лише в тих випадках, коли вони в промовах виходять за
межі розглядуваної справи.
7. Після завершення судових дебатів, учасники судового засідання можуть подавати
суду письмові пропозиції, сформульовані за правилами статті 307 цього Кодексу.
Стаття 294. Останнє слово обвинуваченого
1. Після завершення судових дебатів головуючий судового засідання надає останнє
слово підсудному (обвинуваченому).
2. Питання обвинуваченому під час його останнього слова не ставляться.
3. Суд не може обмежувати тривалість промови останнього слова обвинуваченого,
але головуючий судового засідання має право зупиняти обвинуваченого, якщо його
промова не стосується пояснення обставин справи.
Стаття 295. Відновлення вивчення доказів у суді
1. Якщо в заключній промові один з учасників, або в своєму останньому слові обвинувачений повідомляють про нові обставини, які мають доказове значення у справі,
тоді суд за проханням учасників судового засідання, чи за власною ініціативою може
відновити вивчення доказів.
2. Після завершення вивчення нових доказів, знову виникає питання про заключну
промову та надання останнього слова обвинуваченому.
Стаття 296. Видалення у нарадчу кімнату для прийняття рішення
1. Після заслухання останнього слова підсудного, суд віддаляється у нарадчу кімнату
для винесення вироку. Про це оголошує головуючий судового засідання в залі проведення
судового засідання.
2. Суд, який виніс вирок, повідомляє час та місце проголошення вироку.
РОЗДІЛ XXIII
ВИНЕСЕННЯ ВИРОКУ
Стаття 297. Постанови, які приймаються ім'ям Литовської Республіки
У судах Литовської Республіки вироки приймаються ім'ям Литовської Республіки.
Стаття 298. Місце ухвалення вироку
Вирок виноситься у нарадчій кімнаті. Під час винесення вироку у нарадчій кімнаті
знаходяться тільки судді, у складі судової колегії яка була призначена для розгляду справи.
Стаття 299. Порядок наради та голосування суддів
1. Під час винесення вироку у справі у колегіальному розгляді, під керівництвом
головуючого судового засідання відбувається нарада та голосування суддів. Про розбіжності
з приводу додержання порядку у нараді та голосуванні вирішує суд у повному складі.
2. Нарада та голосування суддів відбувається окремо з приводу доведення вини,
кваліфікації злочину, призначення покарання та інших питань. Головуючий судового
засідання вирішує про формулювання питань таким чином, щоб на них можна було давати
тільки позитивну чи негативну відповідь.
3. Першим голосує суддя з найменшим трудовим стажем на посаді судді.
Головуючий судового засідання, незважаючи на свій трудовий стаж на посаді судді, голосує
останнім.
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4. Суддя, який голосує проти визнання вини підсудного, має право утримуватися від
голосування про призначення покарання. У такому випадку голос цього судді враховується
як окрема думка при вирішенні щодо пом’якшення вироку.
5. Під час винесення вироку питання вирішуються більшістю голосів, за винятком
питання про позбавлення волі до вищої міри покарання. Позбавлення волі до вищої міри
покарання може бути призначено підсудному лише за спільним погодженням.
6. Суддя, який під час винесення вироку був іншої думки, має право її висловити у
письмовому вигляді. Окрему думку при оголошенні вироку не враховують, але зазначають у
справі.
Стаття 300. Відновлення розгляду доказів у суді
Суд, який під час ухвалення вироку постановив про недостатність доведення
обставин у справі, може поновити розгляд доказів з додержанням порядку, встановленого у
статті 295 цього Кодексу.
Стаття 301. Постанова про обґрунтування доказів
1. Суд обґрунтовує в постанові тільки ті докази, які були розглянуті на судовому
засіданні.
2. Обвинувальний вирок не може ґрунтуватися тільки на свідченнях потерпілого чи
свідка, яким забезпечена анонімність. На свідченнях цих осіб можна посилатися в
обвинувальному вироку тільки у разі їх підтвердження іншими доказами.
Стаття 302. Складання вироку
1. Суддя, після обговорення необхідних питань та прийняття рішення про винесення
вироку, складає вирок.
2. Вирок підписується усіма суддями, які його винесли. Суддя, який притримується
окремої думки, також підписує вирок.
3. Виправлення у вироку мають бути оговорені у тому ж самому вироку з приводу
чого всі судді ставлять свої підписи.
Стаття 303. Види вироків
1. Вирок суду може бути обвинувальний або виправдувальний. Окрім того, вирок
може бути про припинення кримінальної справи.
2. Обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях і виноситься лише
при умові, коли в ході судового розгляду винність підсудного у вчиненні злочину доведена.
3. Якщо підсудний до винесення вироку перебуває під наглядом у лікарні з приводу
невиліковної хвороби, і відбуття покарання для нього призведе тільки до погіршення його
стану, суд, що виніс обвинувальний вирок, може звільнити підсудного від відбуття
призначеного покарання.
4. Вирок суду про припинення кримінальної справи, якщо існують підстави щодо
звільненя підсудного від кримінальної відповідальності згідно статтям 36–40, 93, 114
(частина 3), 259 (частина 3) та 291 (частина 2 та 3) Кримінального кодексу Литовської
Республіки.
5. Виправдувальний вирок виноситься судом у випадках, коли:
1) не встановлено події злочину, та коли в діянні підсудного немає складу злочину;
2) не доведено участі підсудного у вчиненні злочину.
6. Якщо при винесенні виправдувального вироку, коли до уваги береться стаття 5
(пункт 2), або за недоведеністю участі підсудного у вчиненні злочину особа, яка вчинила
цей злочин, залишається не виявленою, суд після набрання вироком законної сили виносить
ухвалу про направлення справи прокурору для вжиття заходів до встановлення особи,
винної у вчиненні цього злочину.
Посилання на статтю:
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Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
Стаття 304. Вступна частина вироку
У вступній частині вироку вказується:
1) що він винесений ім'ям Литовської Республіки;
2) місце і час винесення вироку;
3) назва суду, який виносить вирок, імена та прізвища суддів, секретаря засідання,
прокурора, захисника, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача та їхніх
представників, законного представника обвинуваченого, перекладача;
4) прізвище, ім'я і по батькові підсудного, персональний код, рік, місяць і день його
народження, громадянство, національність, місце проживання, освіта, сімейний стан,
відомості про судимість, та інші відомості про особу підсудного, що мають значення для
справи;
5) кримінальний закон, що передбачає злочин, у вчиненні якого обвинувачується
підсудний.
Стаття 305. Мотивувальна частина постанови
1. Мотивувальна частина обвинувального вироку повинна містити:
1) формулювання обвинувачення визнаного судом доведеним, з зазначенням місця,
часу, способу вчинення та наслідків злочину, форми вини і мотивів злочину;
2) докази, на яких ґрунтується висновок суду щодо кожного підсудного, з
зазначенням мотивів, з яких суд відкидає інші докази;
3) висновки та мотиви кваліфікації злочину;
4) обставини, що пом'якшують або обтяжують покарання; мотиви зміни
обвинувачення.
2. У мотивувальній частині обвинувальному вироку, який звільняє засудженого від
відбуття покарання згідно з пунктами 1-3 першої частини цієї статті, а також у зв’язку з
важкою хворобою, стан якої може значно погіршиться через відбуття покарання. Хвороба
засудженого може бути перевірена та підтверджена фахівцями установ медичного нагляду
або висновком комісії експертів. Якщо звільнення від відбуття покарання передбачає
застосування заходів примусового впливу чи виправних заходів, тоді у мотивувальній
частині вироку може зазначатися про мотиви обрання таких заходів.
3. Мотивувальна частина виправдувального вироку повинна містити:
1) сутність обвинувачення, за яким справа була передана на судовий розгляд;
2) встановлені судом обставини справи;
3) мотиви оцінювання доказів;
4) підстави для виправдання підсудного з зазначенням.
4. У мотивувальній частині виправдувального вироку, за яким призупинено справу,
зазначаються обставини, вказані у частині 1 (пункти 1 та 2) цієї статті, а також кваліфікація
злочину, підстави та мотиви звільнення від кримінальної відповідальності. Якщо при
призупиненні справи обираються заходи примусового впливу або виправні заходи, тоді у
мотивувальній частині виправдувального вироку зазначаються мотиви обрання таких
заходів.
5. У мотивувальній частині вироку зазначаються мотиви, які обґрунтовують
відшкодування збитків, заподіяних в результаті вчинення злочину.
6. У мотивувальній частині вироку можуть зазначатися і інші важливі обставини та
аргументи, за якими приймалися рішення.
Стаття 306. Скорочена мотивувальна частина вироку
1. Суддя дільничного суду, після складання обвинувального вироку, згідно із статтею
305 цього Кодексу (частина 1, пункти 2), 3) та 4), та частин 5) може не вказувати у
мотивувальній частині вироку на обставини справи, окрім випадків, коли у справі йдеться
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про обвинувачення осіб у скоєнні злочину, визначеного статтями 135 (частина перша), 149
(частина 1, 2 та 3), 150 (частина 1, 2 та 3), 180 (частина 2 та 3), 182 (частина 2) та 260
(частина 1 та 2а) Кримінального кодексу Литовської Республіки.
2. Учасники розгляду справи у суді, які згідно із цим Кодексом можуть оскаржити
судову постанову, за поданим клопотанням мають право одержувати копію постанови з
повною (нескороченою) мотивувальною частиною. Таке клопотання подається суду
протягом семи діб з дня ухвалення вироку.
3. Якщо згідно із частиною другою цієї статті клопотання чи постанову оскаржують
суду апеляційної чи касаційної інстанції, то суддя, який ухвалив постанову, протягом трьох
днів з моменту одержання скарги чи постанови, складає нескорочену мотивувальну частину
вироку. Укладену знову повну мотивувальну частину вироку суддя підписує та приєднує до
укладеного вироку.
4. У разі оскарження суду апеляційної інстанції вироку, в якому мотивувальна
частина представлена у скороченому вигляді, у якій йдеться про засудження різних осіб або
визнання підсудного у вчиненні декількох злочинів, складається вирок з повною
(нескороченою) мотивувальною частиною.
Посилання на статтю:
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24)
Стаття 307. Резолютивна частина вироку
1. В резолютивній частині обвинувального вироку повинні бути зазначені:
1) прізвище, та ім'я підсудного;
2) рішення про визнання вини підсудного;
3) кримінальний закон, за яким підсудного визнано винним;
4) остаточна міра покарання, обрана судом та підстави щодо такого покарання;
початок строку відбуття покарання, рішення про застосування до підсудного примусового
лікування як запобіжного заходу;
5) рішення про визнання підсудного небезпечним рецидивістом якщо суд це визнає;
6) рішення про застосування запобіжних заходів до засудженого, доки не набере
чинності вирок.
2. Коли підсудному було пред'явлено декілька обвинувачень і деякі з них не були
доведені, то у резолютивній частині вироку повинно бути зазначено, по яких з них
підсудний виправданий, а по яких - засуджений.
3. В резолютивній частині обвинувального вироку (пункти 1-3 першої частини цієї
статті) також відзначається рішення про звільнення обвинуваченого від відбуття покарання,
а також рішення про призначення покарання або рішення про звільнення підсудного від
виконання цього покарання, рішення про застосування процесуально-примусових заходів,
рішення про призначення покарання з випробуванням, якщо на це є підстави.
4. В резолютивній частині виправдувального вироку зазначається:
1) прізвище та ім'я підсудного;
2) рішення про виправдування підсудного та підстави щодо виправдування;
3) рішення про скасування запобіжних заходів.
5. У резолютивній частині вироку про припинення кримінальної справи зазначається:
1) прізвище та ім'я особи, яку звільняють від кримінальної відповідальності;
2) рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності;
3) рішення про призначення покарання з випробуванням, якщо на це є підстави;
4) рішення про скасування процесуально-примусових заходів.
6. У резолютивній частині вироку зазначається про рішення:
1) відшкодувати збитки, що виникли внаслідок вчинення злочину;
2) розпорядження речовими доказами;
3) відшкодування процесуальних витрат.
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7. Окрім того, у резолютивній частині вироку зазначається про порядок і строки
оскарження вироку.
Стаття 308. Проголошення вироку
1. У повідомлений вище час суд повертається до зали судового засідання і
головуючий судового засідання, чи інший суддя проголошує вирок.
2. Якщо справа дуже складна і об'ємна, суд має право до часу проголошення вироку
скласти тільки вступну та резолютивну частини вироку. У цьому випадку суд проголошує
лише вступну та резолютивну частини вироку і надає усні пояснення щодо аргументів своєї
ухвали. Повністю мотивований вирок складається та підписується суддями у справі
протягом семи діб, а ухвалюється головою суду чи головою Відділу кримінальних справ
протягом чотирнадцяти діб з дня ухвалення вироку.
3. Всі присутні в залі судового засідання, в тому числі і склад суду, заслухують вирок
стоячи.
4. Під час проголошення вироку в залі судового засідання повинні бути присутні
обвинувачений, прокурор та захисник.
5. Головуючий чи суддя, який проголосив вирок, роз'яснює учасникам слухання
справи у суді строки і порядок оскарження вироку, а обвинуваченому – про деталі
виконання призначеного покарання..
Стаття 309. Звільнення з під варти
1. Утриманого під вартою засудженого чи виправданого суд може негайно звільняти
з під варти у залі засідання, якщо цій особі:
1) оголосили виправдувальний вирок;
2) оголосили вирок, який припиняє кримінальну справу та звільняє від кримінальної
відповідальності;
3) оголосили обвинувальний вирок, який звільняє від відбуття покарання;
4) призначили покарання з позбавленням громадянських прав, з правом відпрацювати
свій вирок чи займатися діяльністю, що замінює покарання, або призначення громадських
робіт, штрафу чи покарання з обмеженим позбавленням волі;
5) призначили покарання у вигляді арешту чи позбавлення волі, тривалість якого не
перевищує часу утримання під вартою;
6) призначили арешт зі звільненням від роботи;
7) відклали ухвалення вироку чи відбуття покарання.
2. Затриманого обвинуваченого суд негайно звільняє з під варти в залі судового
засідання також у випадку, коли ухвалюється постанова про припинення кримінальної
справи.
3. З під варти не звільняють особу, до якої застосовано запобіжний захід у вигляді
утримання під вартою, якщо особа причетна до іншої справи.
Стаття 310. Вручення копії вироку виправданому чи засудженому
Не пізніше п’яти діб з моменту оголошення вироку, або оголошення тільки вступної
та резолютивної частин вироку протягом того ж терміну, після складання всього вироку,
його копія може вручатися або надсилатися виправданому чи засудженому.
ЧАСТИНА VI
РОЗГЛЯД СПРАВИ В СУДІ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ
РОЗДІЛ XXIV
ОСКАРЖЕННЯ НЕПРАВИЛЬНИХ ПОСТАНОВ ЧИ УХВАЛ
Стаття 311. Розгляд справи у судах в апеляційному порядку
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1. Розгляд кримінальних справ з приводу неправильно прийнятих постанов чи
вироків проводиться в апеляційному порядку окружними судами або апеляційним судом
Литви.
2. Окружний суд в апеляційному порядку розглядає розв’язані справи дільничних
судів.
3. Апеляційний суд Литви розглядає в апеляційному порядку справи, розглянуті
окружними судами першої інстанції.
Стаття 312. Право оскаржувати судові постанови в апеляційному порядку
1. Апеляційні скарги з приводу неправильних постанов чи вироків, ухвалених з будьяких підстав чи мотивів, має право пред’являти прокурор, приватний обвинувач,
засуджений, його захисник та законний представник, потерпілий та його представник.
2. Виправданий, його захисник та законний представник мають право подавати
апеляційні скарги з приводу вироків тоді, коли у виправданого є підстави чи мотиви щодо
цього.
3. Цивільний позивач, цивільний відповідач та їхні представники мають право
подавати апеляційні скарги з приводу тієї частини вироку, яка стосується цивільного позову.
4. Захисники засудженого чи виправданого мають право подавати апеляційні скарги
тільки у випадку, коли це не суперечить письмовій згоди засудженого чи виправданого.
5. Особа, яка внаслідок фізичної чи психічної хвороби не може скористатися правом
на захист, та захисники неповнолітнього засудженого чи виправданого можуть подавати
апеляційні скарги, якщо це не суперечить письмовій згоді засудженого чи виправданого.
6. Якщо апеляційна скарга подається законними представниками письмовій згоді
засудженого чи виправданого, тоді письмова згода останніх не вимагається.
Стаття 313. Порядок та терміни оскарження постанови
1. Апеляційна скарга з приводу неправильності судового вироку має бути у
письмовому вигляді і підписана апелянтом. У апеляційній скарзі має зазначатися: назва суду
апеляційної інстанції; справа, з приводу якої подається апеляційна скарга; суть оскарженої
частини вироку; мотиви та підстави оскарження вироку; апеляційне подання.
2. Апеляційна скарга подається суду апеляційної інстанції через суд, який ухвалив
вирок.
3. Апеляційна скарга на судовий вирок може подаватися протягом двох діб з дня
оголошення судового вироку, або згідно з правилами, передбаченими частиною третьою
статті 306 та частиною другою статті 308 цього Кодексу – протягом двадцяти діб до
завершення терміну складання усіх постанов.
4. Термін подання апеляційної скарги засудженим, якого утримують під вартою
обчислюється з дня вручення йому копії вироку.
5. Термін подання апеляційної скарги обвинуваченого, який не бере участь у
судовому засіданні обчислюється з дня надіслання йому копії вироку.
6. У встановлений для оскарження вироку термін справа повинна передатися суду,
який ухвалив вирок, а особи, зазначені у статті 312 цього Кодексу мають право
ознайомитися з цією справою у суді.
7. Уразі прострочення терміну подання апеляційна скарга повертається апелянту.
Посилання на статтю:
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24)
Стаття 314. Порядок поновлення терміну оскарження вироку
1. Якщо особи, яким належить право подання апеляційної скарги, через поважні
причини прострочують термін, встановлений для оскарження вироку, то вони вправі
звернутися до суду, що ухвалив вирок у справі, з клопотанням про поновлення
простроченого терміну.
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2. Про відновлення простроченого терміну рішення приймає суд чи суддя на
судовому засідання. На це засідання може викликатися заявник, який звернувся з
клопотанням про відновлення терміну, з приводу дачі пояснень.
3. Постанова судді чи ухвала суду про відмову у клопотанні щодо відновлення
простроченого терміну, може бути оскаржена у суді апеляційної інстанції. Цей суд має
право відновити прострочений термін чи залишити постанову або ухвалу без змін.
4. Клопотання про відновлення простроченого терміну подання скарги не може
подаватися, якщо з моменту оголошення вироку чи постанови минуло більше шести місяців,
або, за визначенням частини другої статті 308 цього Кодексу, – якщо минуло більше шести
місяців з моменту складання усіх мотивованих постанов у визначений термін.
Стаття 315. Наслідки подання апеляційної скарги
1. У разі подання апеляційної скарги виконання вироків призупиняється.
2. Вирок може виконуватися лише у тому випадку, якщо засуджений у письмовій
заяві висловить свою згоду про відбуття покарання до того часу, доки справа не буде
розглянута в апеляційному порядку.
Стаття 316. Відкликання апеляційної скарги
1. Апелянт має право відкликати свою апеляційну скаргу.
2. Скарга, подана прокурором, також може бути відкликана вищим за посадою
прокурором. Захисник може відкликати свою скаргу тільки за письмовою згодою
засудженого чи виправданого. Письмову згоду не потрібно брати у осіб, які через фізичні
або психічні вади не можуть скористатися правом на захист.
3. Клопотання про відкликання скарги може подаватися лише до видалення суду у
нарадчу кімнату для прийняття вироку чи постанови.
4. У разі недодержання термінів, визначених у статті 313 цього Кодексу, відкликана
апелянтом скарга може подаватися знову за апеляційним поданням. У цьому випадку слід
додержуватися правил статті 317 цього Кодексу.
Стаття 317. Повідомлення про подання апеляційної скарги
1. Про подання апеляційної скарги чи про право на ознайомлення з нею та ухвалення
окремої постанови за поданням, суд повідомляє засудженому, виправданому та іншим
учасникам процесу, чиїх інтересів стосується скарга. Якщо скарга стосується потерпілих чи
цивільних позивачів, кількість яких у справі багато, тоді повідомлення їм можуть не
надсилатися, але про подання скарги чи можливість її оскарження їм може повідомлятися у
пресі не пізніше десяти днів з моменту ознайомлення з поданою скаргою.
2. Копія скарги засудженого або виправданого надсилається прокурору, приватному
обвинувачу, потерпілому або його представникові. Іншим учасникам процесу зазначені копії
скарги надсилаються за клопотанням.
3. Одержані у скарзі відповіді приєднаються до справи або надсилаються як
доповнення у справі суду апеляційної інстанції.
Стаття 318. Порядок оскарження постанов суду першої інстанції
1. Учасники процесу, зазначені у статті 312 Цього Кодексу, 312 можуть подавати
скарги на вироки суду першої інстанції чи постанови судді. Оскаржувати вироки суду чи
постанови судді вправі також і інші особи, якщо постанови чи вироки стосуються їхніх прав.
2. Судову постанову можна оскаржувати з додержанням порядку та строків,
встановлених статтею 313 цього Кодексу.
3. Скарги подані на постанови та вироки, ухвалені після завершення розгляду справи
у суді, разом зі справою, що надсилається суду апеляційної інстанції, подаються тільки після
завершення терміну оскарження цих вироків чи постанов.
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4. Не підлягають апеляційному оскарженню постанови чи ухвали у справах,
переданих на розгляд судового засідання, з приводу розгляду справи у разі неявки будь-кого
з учасників процесу, з приводу відсторонення чи усунення, з приводу подання нових
доказів, з приводу розгляду клопотань учасників, з приводу зауважень у протоколі судового
засідання або розпорядку судового засідання. Заперечення на апеляцію додаються до справи
або передаються безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
Стаття 319. Надсилання справи за одержаною апеляційною скаргою та
повідомлення про місце та час розгляду скарги
1. Після завершення строків подання апеляційної скарги, суд протягом трьох днів
відсилає справу з одержаними щодо неї скаргами або окремо до суду апеляційної інстанції.
Після завершення визначеного терміну одержання скарги повторно суду апеляційної
інстанції надсилаються додатки.
2. Суд першої інстанції повідомляє учасникам процесу місце та час розгляду справи
за апеляцією. Якщо в апеляції ставиться питання про погіршення становища засудженого чи
виправданого, суд першої інстанції одночасно викликає до суду апеляційної інстанції цих
осіб. Якщо засуджений чи виправданий перебувають на волі, тоді їх викликають до суду їх.
Якщо засуджений чи виправданий тимчасово відсутні, повістка їм передається через
повнолітніх осіб, що проживають з ними, при цьому з них береться розписка за вручення
повістки, або передається адміністрації з місця роботи засудженого чи виправданого.
3. Якщо у справі залучена велика кількість скарг потерпілих чи цивільних позивачів,
тоді про час та місце проведення апеляційного розгляду скарг повідомляється у пресі. Поява
цього повідомлення у пресі має відбутися не пізніше десяти діб до початку розгляду справи
в суді апеляційної інстанції.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
РОЗДІЛ XXV
АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Стаття 320. Справи, які розглядаються за апеляційним провадженням на
загальних підставах
1. Справа за апеляційним порядком розглядається лише у разі подання апеляційної
скарги з додержанням порядку та строків, встановлених статтею 313 цього Кодексу313.
2. Справа за апеляційним порядком розглядається на судовому засіданні колегією у
складі трьох суддів.
3. Суд перевіряє справу у тому випадку, якщо це вимагається в апеляційних скаргах,
а також особами, що подають апеляційні скарги або якщо скарга стосується осіб, на яких
вона подана. Якщо суд при розгляді справи встановлює порушення за суттю цього Кодексу,
або одержує відповідні скарги, і після їх перевірки з'ясовує, що вони складалися під
негативним впливом не тільки по відношенню до осіб, скарга яких розглядається у справі,
але й до інших засуджених, які не подавали скарг.
4. Погіршувати становище засудженого чи виправданого суд апеляційної інстанції
може тільки у випадку пред’явлення скарги прокурором, приватним обвинувачем,
потерпілим та цивільним позивачем. Внесення до апеляції змін, які тягнуть за собою
погіршення становища засудженого або виправданого за межами строків на апеляційне
оскарження не допускається.
5. Якщо суд апеляційної інстанції пом’якшує вирок засудженого, тоді цей вирок
можна оскаржити згідно з загальними підставами, які застосовуються до інших засуджених
у разі пом’якшення їхніх вироків.
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6. Суд апеляційної інстанції проводить відкритий розгляд справ, окрім випадків,
передбачених статтею 9 цього Кодексу 9. Розгляд справ в апеляційному порядку
проводиться згідно з правилами, встановленими статтями 243, 244, 258–260 цього Кодексу.
7. При розгляді справи в апеляційному порядку складається протокол засідання.
Стаття 321. Строки розгляду справи
1. На засіданні суду апеляційної інстанції розглядається справа у день, вказаний
судом першої інстанції. Суд першої інстанції не може призначати розгляд справи суду
апеляційної інстанції раніше одного місяця після одержання скарги у справі якщо тільки він
не відішле суду апеляційної інстанції справу у визначений ним день.
2. Якщо справа дуже складна чи об'ємна, а також у інших винятках, голова
апеляційного суду Литви, голова окружного суду або голова Відділу кримінальних справ
можуть призначати дату розгляду справи, іншу ніж ту, що призначає суд першої інстанції,
не пізніше одного місяця після цього. У такому випадку учасників процесу повідомляють
про дату розгляду справи у суді апеляційної інстанції.
Стаття 322. Особи, що беруть участь у розгляді справи на засіданні суду
апеляційної інстанції
1. При розгляді справи в апеляційному порядку, на судовому засіданні бере участь
прокурор та захисник.
2. На цьому засіданні має право брати участь засуджений, виправданий, особа, якій
призначені чи непризначені примусові заходи медичного характеру, її законний
представник, потерпілий, приватний обвинувач, цивільний позивач, цивільний відповідач та
їхні представники. У разі неявки зазначених осіб у повідомлений їм час розгляду справи,
розгляд справи не припиняється.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
Стаття 323. Попередній розгляд справи на судовому засіданні
1. Голова апеляційного суду Литви, голова окружного суду або голова Відділу
кримінальних справ, при одержанні апеляційної скарги, заводять на неї кримінальну справу,
і протягом трьох днів з дня перевірки одержаної скарги, якщо подана скарга відповідає
вимогам, визначеним цим Кодексом, дають на неї відповідь. Апеляційна скарга, складена
без додержання зазначених вимог, повертається апелянту.
2. Якщо апеляційна скарга відповідає зазначеним вимогам, то при її одержанні голова
того суду чи голова Відділу кримінальних справ призначає доповідача.
3. Доповідач ознайомлюється зі змістом апеляційної скарги, переглядає її у справі, а у
разі потреби звертається з проханням про виклик до суду свідків, потерпілих, експертів,
спеціалістів потребує додаткові матеріали. Якщо доповідач вважає за необхідне участь на
судовому засіданні засудженого чи виправданого, тоді суд апеляційної інстанції надсилає
розпорядження про привід до суду засудженого, що утримується під вартою або
виправданого, а якщо він на волі - викликає його за повісткою.
4. Коли доповідач підготує справу за апеляційним поданням до засідання, тоді голова
Вищого суду Литви або голова Відділу кримінальних справ призначають колегію трьох
суддів Відділу кримінальних справ, один з цих суддів обирається головуючим колегії, і
призначає дату судового засідання. Суддям колегії належить ознайомитися з апеляційною
скаргою та справою.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
Стаття 324. Розгляд справи на засіданні суду апеляційної інстанції
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1. Голова колегії суддів починає засідання з оголошення про справу, на яку подано
апеляційну скаргу і з приводу якої скликано судове засідання. Після того як голова колегії
перевірить наявність усіх присутніх на засіданні, які повинні були з'явитися на розгляд
справи у повідомлений їм час, згідно з правилами статті 322 цього Кодексу. Свідки, що
прибули на засідання, видаляються з зала судового засідання. Після цього голова колегії
суддів викликає по черзі по імені та прізвищу суддю, який розглядає справу, прокурора, що
бере участь у засіданні, захисника, представника, спеціаліста, експерта, перекладача та
секретаря засідання, після цього він запитує у присутніх про те, чи є в них заперечення чи
клопотання про відвід. У разі наявності таких клопотань суддя їх розглядає у порядку,
зазначеному статтями 57–59 та 61 цього Кодексу. У разі відсутності когось с учасників суд
вирішуя продовжувати розгляд справи за апеляційним поданням чи ні. Таке рішення
приймається згідно із статтею 266 Кодексу.
2. Голова колегії суддів пояснює усім присутнім на засіданні особам їхні права та
обов’язки та запитує чи є у присутніх скарги. Зазначені особи можуть подавати суду
клопотання про запрошення на судове засідання свідків, експертів, спеціалістів, або
вимагати розгляду потрібних матеріалів у справі. З приводу клопотань суд приймає
мотивовану постанову. Якщо для розгляду клопотань потребується ще деякий час, суд може
припинити розгляд справи.
3. Розгляд скарги за суттю починає один з суддів, який повідомляє суть справи,
обґрунтовану висновком вироку суду першої інстанції, апеляційною скаргою чи
відокремлення її мотивів. Учасники процесу можуть звертатися до доповідача з
додатковими клопотаннями.
4. За ініціативою суду або клопотаннями учасників процесу може бути оголошений
вирок суду першої інстанції та інші вироки чи постанови, ухвалені у справі, а також
протокол судового засідання суду першої інстанції, чи окремі його розділи.
5. Якщо суду передані додаткові матеріали, голова колегії суддів або інший суддя
оголошує їх та передає для ознайомлення учасникам процесу, якщо є відповідні клопотання
щодо цього.
6. Суд апеляційної інстанції може проводити дослідження та розгляд доказів.
Проведення розгляду доказів та відновлювання їх розгляду здійснюється згідно з правилами
розділу XXI цього Кодексу. В разі потреби розгляд доказів у судів може відновлюватися і
під час судових дебатів та за цим питанням можуть прийматися ухвали чи постанови.
7. Якщо протягом досудового слідства не виявлено усіх обставин, які могли довести
вагомість обставин справи на судовому засіданні суду першої інстанції або апеляційної
інстанції, тоді суд апеляційної інстанції може уповноважити суддю досудового слідства на
виконання необхідних слідчих дій. Під час проведення слідства та дослідження доказів з
приводу обставин справи, у суді може бути оголошена перерва до завершення слідства.
8. Після завершення дебатів з приводу апеляції, слово у дебатах надається подавцю
апеляційної скарги. У разі присутності інших апелянтів, включно прокурора, приватного
обвинувача та потерпілого, тоді перше слово у дебатах надається прокурору, приватному
обвинувачу, потерпілому. Впродовж дебатів слово надається засудженому або
виправданому та/або захиснику. Після того проведення судових дебатів учасники процесу
мають право відмовиться або висловити свої зауваження з приводу сказаного під час
дебатів. Потім на ці зауваження відповідає захисник, а у разі його відсутності, – засуджений
чи виправданий. Після проведення судових дебатів засудженому чи виправданому надається
останнє слово.
9. Після заслуховування останнього слова суд переходить до наданої кімнати для
прийняття рішення.
10. У порядку, передбаченому статтею 299 цього Кодексу, на нараді суддів
приймаються постанови чи ухвали.
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11. Прийнявши вирок чи ухвалу, суд повертається до зали засідання та голова колегії
або інший суддя оголошує вирок чи ухвалу. За умовами, передбаченими статтею 309 цього
Кодексу, особа, яку тримають під вартою, негайно звільняють з-під варти.
12. Якщо справа занадто складна чи об'ємна, суд має право в нарадчій кімнаті скласти
тільки вступну та резолютивну частини вироку чи ухвали. В такому разі суд проголошує
вступну та резолютивну частини вироку чи ухвали і надає щодо цього пояснення та
аргументи. Усі мотивовані вироки чи постанови складаються та підписуються у справі в
апеляційному порядку після розгляду суддів, але не пізніше семи діб, а за згодою голови
суду або голови Відділу кримінальних справ – через чотирнадцять діб з моменту винесення
вироку чи постанови
13. Не пізніше п’яти діб після оголошення вироку чи постанови, або оголошення
тільки резолютивної части цих документів, – у той же самий термін після складання та
підписання вироку або постанови, копії цих документів надсилаються заарештованому
засудженому, який оскаржив вирок, або інтересів якого стосується вирок або постанова суду
апеляційної інстанції. За клопотаннями інших апелянтів їм також можуть передаватися копії
зазначених документів.
14. Засудженому чи виправданому, які не розуміють литовської мови, надсилаються
або передаються письмові переклади на мову, яку вони знають, зазначених вироків, ухвал чи
постанов.
Стаття 325. Порядок розгляду скарг на постанови суду першої інстанції
1. Скарги на постанови судді та ухвали суду першої інстанції, розглядаються на
судовому засіданні суду апеляційної інстанції, з додержанням порядку, встановленого у
статтях 323 та 324 цього Кодексу.
2. Суд апеляційної інстанції розглядає скарги на постанови чи ухвали у тому обсязі, в
якому вони стосуються осіб, які подали ці скарги.
Стаття 326. Рішення суду апеляційної інстанції з приводу розглянутої справи
1. Розглянувши на судовому засіданні скаргу стосовно оскарження постанови чи
рішення, суд апеляційної інстанції приймає наступні рішення:
1) відмовити в прийнятті апеляції до свого розгляду;
2) скасувати постанову чи ухвалу і закрити справу згідно із порядком, передбаченим
в пункті 1 статті 327 цього Кодексу;
3) змінити постанову чи ухвалу згідно порядку, передбаченому в пунктах 3-4 статті
328 цього Кодексу;
4) скасувати постанову чи ухвалу та передати справу на новий розгляд суду, якщо
вона розглядалася неповно чи однобічно в суді першої інстанції або справа розглядалася з
порушенням правил судочинства, визначених статтями 224 та 225 цього Кодексу;
5) скасувати постанову чи ухвалу та передати справу прокурору, якщо протягом
досудового слідства було укладено акт обвинувачення з недодержанням за суттю вимог
статті 219 цього Кодексу 219, коли ці порушення не можливо виправити у суді і з приводу
цього справу було припинено.
2. Розглянувши на судовому засіданні справу, вирок з якої було оскаржено, суд
апеляційної інстанції приймає наступні рішення:
1) скасувати вирок та закрити справу на підставах пункту 2 статті 327 цього Кодексу;
2) скасувати вирок та закрити справу на підставах пунктів 1 і 2 статті 328 цього
Кодексу.
3. Суд має право скасувати чи змінити вирок засудженого за окремими злочинами.
4. Розглянувши справу з приводу оскарження вироку на судовому засіданні, суд
апеляційної інстанції скасовує вирок суду першої інстанції та ухвалює новий вирок згідно із
статтею 329 цього Кодексу.
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5. Розглянувши справу з приводу оскарження вироку на судовому засіданні, суд
апеляційної інстанції приймає наступні рішення:
1) відмовити в апеляції;
2) скасувати вирок;
3) змінити вирок.
6. Розглянувши справу з приводу оскарження вироку у кримінальній справі на
судовому засіданні, суд апеляційної інстанції приймає наступні рішення:
1) відмовити в апеляції;
2) змінити вирок та передати справу на новий розгляд суду першої інстанції;
3) скасувати вирок.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
Стаття 327. Підстави скасування вироку та закриття справи
Суд апеляційної інстанції скасовує обвинувальний вирок суду першої інстанції та
закриває справу, якщо:
1) це передбачено першою частиною статті 3 (п.2–9) цього Кодексу, коли
кримінальний процес вважається недійсним;
2) це передбачено статтями 36–40, 93, 114 (частина 3), 259 (частина 3) та 291 (частина
2 і 3) Кримінального кодексу Литовської Республіки, коли обвинуваченого звільняють від
кримінальної відповідальності.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
Стаття 328. Підстави зміни вироку
Суд апеляційної інстанції змінює вирок суду першої інстанції, якщо:
1) застосовано неправильний кримінальний закон;
2) неправильно призначено покарання;
3) зазначені у судовому вироку висновки не відповідають обставинам справи;
4) неналежно розглянуті інші питання.
Стаття 329. Підстави скасування вироку та ухвалення нового вироку
Вирок суду першої інстанції скасовується та ухвалюється новий вирок, якщо:
1) суд першої інстанції прийняв обвинувальний вирок, а суд апеляційної інстанції на
судовому засіданні довів, що обвинувачений не брав безпосередньо участь у злочині, або не
чинив дії, злочинного чи кримінального характеру;
2) суд першої інстанції прийняв виправдувальний вирок, а суд апеляційної інстанції
на судовому засіданні довів необхідність ухвалення обвинувального вироку;
3) суд першої інстанції вирішує закрити кримінальну справу nutraukė, а суд
апеляційної інстанції на судовому засіданні доводить висновки про необхідність ухвалення
обвинувального чи виправдувального вироку;
4) суд першої інстанції допустив порушення за суттю частини 3 статті 369 цього
Кодексу, які належить виправити на судовому засіданні суду апеляційної інстанції.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
Стаття 330. Ухвалення вироку у різних апеляційних провадженнях суду
Якщо за одною справою розглядались обвинувачення декількох осіб на підставі
поданих апеляцій, і з приводу окремих засуджених є підстави для відмови у апеляції,
скасовування і закриття справи, зміну вироку чи ухвалення нового вироку, тоді усі рішення
об’єднуються в одному вироку.
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Стаття 331. Зміст вироку суду апеляційної інстанції
1. Вироки суду апеляційної інстанції складаються згідно з правилами та підставами
розділу XXIII цього Кодексу. Окрім цього, суд апеляційної інстанції зазначає у своєму
вироку: назву суду першої інстанції, час ухвалення вироку судом першої інстанції та зміст
резолютивної частини цього вироку, обставини, що оскаржує у справі апелянт, суть
апеляційної скарги.
2. Суд апеляційної інстанції, після скасування вироку суду першої інстанції та
ухвалення нового вироку, зазначає обставини і докази у справі, встановлені судом
апеляційної інстанції, які дають підстави для визнання засудженого невинним та його
виправдування, а також мотиви, на підставі яких було відмовлено у проведені оцінки доказів
оскарженого вироку.
3. Якщо вирок суду першої інстанції скасовується та справа закривається, тоді в
постанові суду апеляційної інстанції зазначаються мотиви та підстави закриття справи.
4. Якщо вирок суду першої інстанції змінено, тоді в постанові суду апеляційної
інстанції зазначаються висновки щодо застосування конкретного кримінального закону та
покарання.
Стаття 332. Зміст вироку суду апеляційної інстанції
1. Вирок суду апеляційної інстанції, ухвалений при розгляді справи, складається з
вступної, мотивувальної та резолютивної частин.
2. У вступній частині вироку міститься: місце і час постановлення вироку; назва і
склад суду, що виніс вирок; прокурор та інші особи, які брали участь у розгляді справи в
засіданні апеляційної інстанції; апелянт; назва суду першої інстанції, постанова чи вирок
якого оскаржується, місце і час ухвалення вироку та зміст його резолютивної частини;
клопотання учасників процесу за апеляційним поданням.
3. У мотивувальній частині наводиться скорочений зміст оскарженого вироку,
обставини справи, у зв’язку з апеляційним поданням, представлення змісту апеляційної
скарги, зазначення мотивованих висновків суду апеляційної інстанції з приводу апеляційної
скарги, розв’язання клопотань учасників процесу за апеляційним поданням, висновки суду
за поданою апеляцією.
4. У резолютивній частині зазначається рішення суду апеляційної інстанції з приводу
апеляційної скарги..
5. У разі відмови в апеляції, у постанові зазначаються конкретні мотиви, які
пояснюють підстави відмови в апеляції, або визнання вироку правильним.
6. Якщо суд апеляційної інстанції скасовує вирок та закриває справу, тоді в постанові
зазначаються конкретні обставини, що роблять процес недійсним.
7. Якщо суд апеляційної інстанції скасовує вирок суду першої інстанції, тоді він у
своїй постанові має вказати мотиви, через які висновки суду в постанові не відповідають
обставинам справи, а також інші невирішені питання.
8. Якщо суд апеляційної інстанції скасовує вирок суду першої інстанції та передає
справу на новий розгляд суду, тоді він у своїй постанові має вказати на мотиви щодо
скасування вироку, а також порушення, визначені в частині першій (п. 4) статті 326 цього
Кодексу , які належить усунути суду першої інстанції.
9. Якщо суд апеляційної інстанції скасовує вирок суду першої інстанції та передає
справу прокурору, тоді він у своїй постанові має вказати на мотиви щодо скасування вироку,
а також порушення, визначені в частині другій статті 234 цього Кодексу, які може усунути
прокурор.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
Стаття 333. Передача для виконання вироків та постанов суду апеляційної
інстанції
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1. Вироки та постанови суду апеляційної інстанції, разом із матеріалами справи,
апеляціями, окремими та додатковими матеріалами, не пізніше ніж протягом семи діб із
моменту складання таких вироків чи постанов, передаються на виконання суду першої
інстанції.
2. Виправдувальний вирок суду апеляційної інстанції та постанова про закриття
справи підлягають негайному виконанню. На засіданні суду апеляційної інстанції присутній
засуджений, що тримається під вартою, звільняється з-під варти в залі судового засідання.
Якщо заарештований засуджений не бере участі в засіданні, тоді копію постанови про
звільнення цієї особи з-під варти надсилається в день прийняття постанови адміністрації
карно-виправного закладу для виконання. Адміністрація карно-виправного закладу
зобов’язана протягом одного дня повідомити суду першої інстанції про виконання вироку
суду апеляційної інстанції.
3. Копії вироків та постанов суду апеляційної інстанції мають бути завірені
підписами одного із суддів, що розглянув справу, та печаткою суду.
Стаття 334. Надсилання вироків та постанов суду апеляційної інстанції
Генеральному прокурору Литовської Республіки
Суд апеляційної інстанції копії своїх постанов та ухвал надсилає Генеральному
прокурору Литовської Республіки у випадку, якщо він при скасуванні або зміні вироку, чи
постанови суду першої інстанції, установив, що протягом досудового слідства відбулися
порушення за суттю цього Кодексу.
РОЗДІЛ VII
ВИКОНАННЯ ВИРОКІВ І ПОСТАНОВ
Стаття 335. Виконання вироку
Наказується про виконання та виконуються лише судові вироки, які набули законної
сили.
Стаття 336. Узаконення вироку
1. Вирок суду першої інстанції набуває законної сили після завершення строків,
передбачених для його оскарження, коли він не підлягає оскарженню.
2. У разі подання апеляційної скарги, вирок суду першої інстанції набуває законної
сили з моменту оголошення рішення суду апеляційної інстанції.
3. Ухвали та постанови суду апеляційної інстанції набувають законної сили з
моменту їх проголошення.
Стаття 337. Невиконані вироки
Не пред’явлені для виконання та невиконані обвинувальні вироки суду не набувають
законної сили, якщо:
1) скінчились строки давності виконання вироку обвинувачення, встановлені статтею
96 Кримінального кодексу Литовської Республіки;
2) у разі відкладення виконання вироку, - до закінчення строків відстрочки
виконання, встановлених судовим вироком.
Стаття 338. Відкладення виконання вироку
1. Виконання вироку про засудження особи до громадських робіт, обмеження волі,
арешту або позбавленню волі, може бути тимчасово відкладено за однією з наступних
причин:
1) коли засуджений захворює на тяжку хворобу, яка заважає відбувати покарання, –
доки він не одужає;
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2) якщо на момент виконання вироку засуджена була вагітна, – не більше одного
року;
3) якщо засуджений чи засуджена, яких не обмежено у батьківських правах, має
малюків, – доки малюкам не виконається три роки;
4) коли під час відбуття покарання засудженого членів його родини (сім’ї) застигло
стихійне лихо з дуже важкими наслідками, або коли єдиний працездатний член його сім’ї
тяжко захворів або помер, а також з приводу інших поважних обставин, – суд може
постановити про тимчасове відкладення виконання вироку строком до трьох місяців.
2. Виконання вироку не може бути відкладеним для осіб, засуджених за тяжкі або
дуже тяжкі злочини, які визначаються у статті 11 Кримінального кодексу Литовської
Республіки, а також осіб, які згідно з визначенням статті 27 Кримінального кодексу
Литовської Республіки, визнані небезпечними рецидивістами.
3. Постанова про відкладення виконання вироку набуває законної сили. Питання
стосовно відкладання вироку, розв’язуються за клопотаннями захисника, членів родини та
близьких родичів засудженого при ухвалені судом мотивованої постанови.
Стаття 339. Відкладення виконання покарання
1. Суд, ухваливший вирок згідно з порядком статті 75 Кримінального кодексу
Литовської Республіки, може прийняти рішення про відкладення виконання покарання.
2. У постанові про відкладання покарання, суд визначає про загальне тривання
покарання, а також про зобов'язання засудженого.
Стаття 340. Негайне виконання оголошених постанов
1. Постанови, що набули законної сили, та ті, що наказують про звільнення
засудженого від кримінальної відповідальності або відбуття покарання, суд виконує після
того як буде оголошена зазначена постанова та роз'яснені засудженому суті вироку та його
права і обов’язки.
2. Виправданого або засудженого, що тримаються під вартою, суд негайно звільняє зпід варти безпосередньо на судовому засіданні, у випадках, передбачених першою частиною
статті 309 Кодексу цього Кодексу.
3. Після оголошення вироку про негайне виконання судового рішення його
зобов'язані виконувати всі державні установи та посадові особи без затримки.
Стаття 341. Дозвіл членам родини та близьким родичам на побачення з
засудженими
До пред’явлення вироку на виконання, суд може дозволити членам родини чи
близьким родичам побачення з заарештованим засудженим, за їхнім клопотанням.
Стаття 342. Пред'явлення вироку на виконання
1. Виправдувальний вирок, за винятком положень статті 337 цього Кодексу, підлягає
виконанню після ухвалення його судом, протягом трьох днів з моменту набуття вироком
законної сили, чи з моменту повернення справи з суду апеляційної інстанції.
2. Розпорядження про виконання вироку укладає суддя, після чого надсилає його
разом з копією вироку до установи з виконання покарань. Якщо при розгляді справи в
апеляційному порядку постанову було змінено, тоді копія вироку суду першої інстанції
додається до копій вироку чи постанови суду апеляційної інстанції.
3. Якщо згідно статей 63 чи 64 Кримінального кодексу Литовської Республіки
засудженому призначено два покарання, тоді відповідні документи надсилаються до установ
з виконання покарань.
4. У випадках, передбачених частиною першою та другою цієї статті, пред’являються
для виконання наступні вироки:
1) покарання у вигляді позбавлення громадянських прав – виправним інспекціям;
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2) покарання у вигляді позбавлення права займатися конкретною діяльністю або
працювати на конкретній роботі - виправним інспекціям за місцем роботи засудженого, у
разі позбавлення права займатися конкретною діяльністю, – організації, яка надає дозвіл на
таку діяльність;
3) покарання у вигляді призначення громадських робіт – виправним інспекціям;
4) покарання у вигляді примусового штрафування за позовом – судовому приставу;
5) покарання у вигляді обмеження волі – виправним інспекціям;
6) покарання у вигляді арешту – відповідним установам з арешту;
7) покарання у вигляді негайного позбавлення волі, або довічного позбавлення волі –
виправним ізоляторам Департаменту в’язниць при Міністерстві юстиції Литовської
Республіки;
8) покарання у вигляді застосування примусового заходу – конфіскації майна –
судовому приставу;
9) покарання у вигляді застосування примусових заходів виховного характеру для
неповнолітніх, - неповнолітніх батьків або інших осіб, які беруться під опіку чи піклування
за місцем роботи або навчання, а також адміністрації закладів соціальної опіки чи
піклування, згідно статті 82 Кримінального кодексу Литовської Республіки.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
Стаття 343. Заходи піклування за дітьми засудженого
Якщо заарештований чи позбавлений волі засуджений має дітей у віці до
вісімнадцяти років, які залишаються без належного догляду, тоді суду, який пред’явив вирок
на виконання, зобов’язаний віддати цих дітей членам родини, близьким родичам, іншим
особам або установам з опіки чи піклування, про що повідомляється засудженому.
Стаття 344. Зберігання майна засудженого
Суд, який пред’явив вирок на виконання, якщо він не зробив цього раніше,
зобов’язаний виконати вирок, а під час його виконання надсилає письмове доручення
місцевому житлово-майновому управлінню про передання йому майна на збереження, про
що повідомляється засудженому.
Стаття 345. Набуття законної сили та виконання постанов суду першої інстанції
1. Постанови суду першої інстанції набувають законної сили і виконуються по
завершенню строків, передбачених для оскарження, та у разі їхнього неоскарження. Якщо на
постанову суду першої інстанції було подано скаргу, але постанова не була скасована, тоді
вона набуває законної сили після того, як суд апеляційної інстанції або інший суд розгляне у
встановленому порядку цю скаргу.
2. Постанова суду першої інстанції, яка не підлягає оскарженню, набуває законної
сили та виконується після її проголошення.
3. Пред’явлення постанови для виконання відбувається з додержанням порядку,
встановленого у статті 342 цього Кодексу.
Стаття 346. Обов’язковість вироків та постанов
1. Узаконені судові вироки та постанови є обов’язковими для усіх державних установ
та закладів самоврядування, посадових осіб, підприємств, установ, організацій та осіб, і
підлягають виконанню на всій території Литовської Республіки.
2. Відповідальність за ухилення чи перешкоджання виконанню судових вироків та
постанов передбачається законами Литовської Республіки.
3. Пред’явлення вироку для виконання та його виконання контролюється
прокурором. Прокурор згідно своє компетенції вправі вимагати ухвалення судової
постанови у кримінальній справі для набуття постанові законної сили.
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Посилання на статтю:
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24)
Стаття 347. Виконання різних вироків, що не були відбуті
Якщо засуджений повністю або у якісь частині не відбув інші вироки, про що не було
відомо суду, що їх постановив, тоді однойменний суд або вищестоящий суд із запізненням
приймає рішення про виконання вироку, за порядком призначення покарання, визначеного у
всіх частинах вироку або його окремих частинах.
Стаття 348. Загальний порядок виконання вироку
1. Вироки передаються для виконання інстанціям, установам чи підприємствам, і не
пізніше наступного дня вони доповідають про виконання зазначеного вироку суду, який
його постановив.
2. Установи з виконання покарань у вигляді арешту чи позбавлення волі доповідають
про виконання вироку суду, який його постановив, а членам родини та близьким родичам
засудженого – про місце відбуття покарання.
3. При виконанні вироків з додержанням вимог частини першої та другої цієї статті,
державні організації з виконання покарань приймають засудженого для здійснення вироку
згідно порядку Карно-виконавчого кодексу Литовської Республіки та застосовують до
засудженого примусово-виховні заходи та виховні заходи для неповнолітніх засуджених,
застосування цих заходів регулюється правовими актами.
Стаття 349. Виконання вироку, який позбавляє усіх прав
1. Після оголошення вироку суд повідомляє засудженому порядок та термін
позбавлення його прав. Початок цього терміну обчислюється з дня проголошення вироку.
2. Повідомлення про позбавлення засудженого усіх прав та набуття вироку законної
сіли публікується у пресі або інтернеті.
Стаття 350. Виконання вироку, який позбавляє права займатися конкретною
діяльністю або працювати на конкретній роботі
Після оголошення вироку суд повідомляє засудженому про позбавлення його права
працювати на конкретній роботі або займатися конкретною діяльністю, а також про умови і
порядок виконання цього вироку, його права та обов’язки.
Стаття 351. Виконання вироку про призначення громадських робіт
1. Після оголошення вироку суд повідомляє засудженому про призначення
громадських робіт, а також про умови і порядок виконання цього вироку, його права та
обов’язки.
2. Суд може доручити установі з виконання покарань, в якій засуджений відбуває
покарання, про заміну цього покарання іншим або звільнення засудженого від відбуття
покарання та застосувати до нього примусово - виховні заходи, передбачені у 46 статті
Кримінального кодексу Литовської Республіки.
3. Зміна вироку про призначення громадських робіт проводиться з додержанням
порядку, встановленого у статті 362 цього Кодексу.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
Стаття 352. Виконання вироку про призначення штрафу
1. Після оголошення вироку суд повідомляє засудженому про призначення покарання
у добровільну або примусовому порядку, йому також повідомляють а також про умови і
порядок виконання цього вироку, його права та обов’язки, а також про строки добровільної
виплати штрафу.

114
2. Якщо штраф не заплачено добровільно, його може примусити заплатити судовий
пристав за судовою постановою та вказівкою суду.
3. Суд може замінити це покарання згідно статті 47 Кримінального кодексу
Литовської Республіки .
4. Заміна цього покарання на інше відбувається з додержанням порядку,
встановленого у статті 362 цього Кодексу.
Стаття 353. Виконання вироку про обмеження волі
1. Після оголошення вироку суд повідомляє засудженому про призначення покарання
у вигляді обмеження волі, йому також повідомляють про умови і порядок виконання цього
вироку, його права та обов’язки..
2. Суд може замінити покарання у вигляді обмеження волі іншим покаранням, або
звільнити засудженого від відбуття покарання, та застосувати до нього примусово - виховні
заходи, передбачені у 48 статті Кримінального кодексу Литовської Республіки..
3. Зміна покарання у вигляді обмеження волі відбувається з додержанням порядку,
встановленого у статті 362 цього Кодексу.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
Стаття 354. Виконання вироку про призначення арешту
1. Після оголошення вироку суд повідомляє засудженому про призначення покарання
у вигляді арешту, йому також повідомляють про умови і порядок виконання цього вироку,
його права та обов’язки.
2. Суд може змінювати порядок арешту згідно статті 49 Кримінального кодексу
Литовської Республіки .
3. Заміна арешту відбувається з додержанням порядку, встановленого у статті 362
цього Кодексу.
Стаття 355. Виконання вироку про призначення негайного позбавлення волі
Після оголошення вироку про призначення негайного позбавлення волі
суд повідомляє засудженому про умови й порядок виконання цього вироку, його
права та обов’язки.
Стаття 356. Виконання вироку про призначення довічного позбавлення волі
При оголошенні вироку суд роз’яснює засудженому його права та обов’язки, а також
умови й порядок відбуття призначеного вироком покарання із засудженням до довічного
позбавлення волі.
Стаття 357. Виконання вироку про призначення примусових заходів
1. У разі призначення вироку по застосуванню примусового заходу – конфіскації
майна, суд проголошує вирок, і після його проголошення надсилає копію вироку, копії
документів із конфіскації майна, а також наказ про проведення конфіскації судовому
приставу для виконання вироку, про що повідомляє державній податковій інспекції за
місцем проведення конфіскації.
2. Судовий пристав, передає конфісковане майно державній податковій інспекції за
місцем проведення конфіскації, і протягом трьох днів повертає суду наказ про виконання
конфіскації із зазначенням про виконання цього наказу.
3. Засуджений, до якого застосовується примусовий захід у вигляді відпрацювання на
громадських роботах або відшкодування майнових витрат чи усунення збитків, або у разі
його непрацездатності – виплати потерпілому суми збитків із фонду засуджених згідно
статті 4 Кримінального кодексу Литовської Республіки, а у разі заміни одного примусового
заходу іншим, - з додержанням порядку, встановленого статтею 362 цього Кодексу.
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Стаття 358. Порядок звільнення засуджених від відбуття покарання чи заміни
покарання іншим, відкладання покарання чи продовження строків
відбуття покарання
1. Засуджений, виконання вироку про покарання якого відкладено згідно з
положенням статті 75 Кримінального кодексу Литовської Республіки, звільняється від
покарання з продовженням терміну його виконання, або скасуванням відстрочки у
виконанні покарання, при цьому засудженому пропонується відбувати призначене
покарання у виправній інстанцій місцевого суду за місцем його проживання.
2. Зазначені у частині першій питання суд розглядає на судовому засіданні. На цьому
засіданні участь бере прокурор та представник виправного закладу засудженого. На судове
засідання викликається засуджений, його законний представник або захисник. Відсутність
зазначених осіб не є перешкодою для розгляду питань на цьому засіданні.
3. Розгляд справи починається з оголошення судді. Після цього суд проводить
засідання з допитування присутніх осіб.
4. Суд звільнює засудженого від відбуття покарання, або відкладає виконання
покарання з продовженням терміну, скасовує рішення про відкладання виконання покарання
та пропонує виконання призначеного покарання у своїй мотивованій постанові. Копія
зазначеної постанови надсилається суду першої інстанції, що розглянув справу.
Стаття 359. Звільнення засудженого від відбуття покарання в зв’язку із
хворобою
1. У випадках, передбачених статтею 76 Кримінального кодексу Литовської
Республіки, засудженого звільняють від відбуття покарання через хворобу, при цьому суд
повідомляє про це своєю постановою закладу з виконання покарань із посиланням на
висновок лікарської комісії.
2. Постанова про звільнення засудженого від відбуття покарання через хворобу
приймається на судовому засіданні з додержанням порядку, встановленого у статті 362
цього Кодексу.
3. Якщо особа захворює на психічну хворобу, і до неї не можуть застосовуватися
превентивні медичні заходи, тоді рішення приймається з додержанням порядку,
встановленого статтями 402 та 403 цього Кодексу.
Стаття

360. Порядок застосування умовно-дострокового звільнення від
відбування покарання в зв’язку із хворобою й заміни невідбутої
частини покарання більш м'яким
1. У випадках, передбачених статтями 77 та 94 Кримінального кодексу Литовської
Республіки, у зв’язку із хворобою засудженого можуть умовно-достроково звільнити від
відбуття покарання, або від покарання через позбавлення волі й замінити невідбуту частину
покарання більш м'яким у інстанціях із виконання покарань.
2. Якщо згідно положенням, передбаченим Карно-виконавчим Кодексом Литовської
Республіки дозволяється звільнення в зв’язку із хворобою засудженого від відбуття
покарання в місці позбавлення волі, тоді суд дає відповідний наказ про звільнення інстанції
з виконання покарань.
3. Якщо засудженого, якого в зв’язку з хворобою дозволено звільняти з місця
позбавлення волі на підставі статті 157 Карно-виконавчого Кодексу Литовської Республіки,
а також умовно звільняти з місця позбавлення волі, або відпускати його відбувати невідбуту
частину вироку за місцем його проживання, тоді його передають виправній інспекції
місцевого суду.
4. Суд може ухвалити вирок із додержанням порядку, встановленого у статті 362
цього Кодексу, про умовно-достроково звільнення від відбуття покарання, про заміну
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невідбутої частини покарання більш м'яким, про умовне звільнення з місця позбавлення волі
та заміну умовного звільнення з місця позбавлення волі.
Посилання на статтю:
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24)
Стаття 361. Усунення виникаючих під час виконання вироку сумнівів та
непорозумінь
1. Суд під час виконання вироку має право вирішувати виникаючи щодо вироку
сумніви, якщо вирішення цих рішень не змінює суть вироку.
Редакція 2 частини до 1 травня 2005 року.
2. Суд вправі ухвалювати наступні вироки: призначати застосування запобіжних
заходів у виправдувальному вироку, або вироку, за яким обвинуваченого засуджують, або
звільняють від відбуття покарання, з визначенням про скасування запобіжного заходу;
скасовувати заходи забезпечення цивільного позову чи конфіскації майна, якщо у
виправдувальному вироку, або його частині передбачено про відкликання такого позову або
скасування заходів щодо конфіскації майна; нараховувати повторно строки ув’язнення з
відбуття покарання, якщо судовим вироком не зараховується повторний строк ув’язнення
або нараховується новий термін; обчислювати строк покарання, якщо покарання призначено
за декількома вироками, або якщо при застосуванні вироку покарання міра покарання
невизначена або визначена нечітко; приймати рішення про не призначення або призначення
міри покарання у вироках; з приводу речових доказів, якщо про це не визначається у вироку
суду; з приводу визначення розміру процесуальних витрат, якщо про це не визначається у
вироку суду; з приводу відшкодування витрат на призначення судом захисника, Якщо про
це не визначається у вироку; з приводу опіки чи піклування про дітей засудженого або їх
передачу опікунам чи близьким родичам, іншим особам чи установам з опіки та піклування,
якщо про це не визначається у вироку суду; з приводу уточнення роботи чи діяльності, якщо
у судовому вироку призначаються виправні роботи замість відбуття покарання, і при цьому
чітко не визначається про конкретну трудову діяльність; з приводу виправлення помилок у
вироку щодо імені, прізвища чи біографічних відомостей про засудженого, а також інших
неточностей та арифметичних помилок.
Редакція 2 частини від 1 травня 2005 року.
2. Суд вправі ухвалювати наступні вироки: призначати застосування запобіжних
заходів у виправдувальному вироку, або вироку, за яким обвинуваченого засуджують, або
звільняють від відбуття покарання, з визначенням про скасування запобіжного заходу;
скасовувати заходи забезпечення цивільного позову чи конфіскації майна, якщо у
виправдувальному вироку, або його частині передбачено про відкликання такого позову або
скасування заходів щодо конфіскації майна; нараховувати повторно строки ув’язнення з
відбуття покарання, якщо судовим вироком не зараховується повторний строк ув’язнення
або нараховується новий термін; обчислювати строк покарання, якщо покарання призначено
за декількома вироками, або якщо при застосуванні вироку покарання міра покарання
невизначена або визначена нечітко; приймати рішення про не призначення або призначення
міри покарання у вироках; з приводу речових доказів, якщо про це не визначається у вироку
суду; з приводу визначення розміру процесуальних витрат, якщо про це не визначається у
вироку суду; з приводу відшкодування витрат на призначення судом захисника, Якщо про
це не визначається у вироку; з приводу опіки чи піклування дітей засудженого або їх
віддання опікунам чи близьким родичам, іншим особам чи установам з опіки та піклування,
якщо про це не визначається у вироку суду; з приводу уточнення роботи чи діяльності, якщо
у судовому вироку призначаються виправні роботи замість відбуття покарання, і при цьому
чітко не визначається про конкретну трудову діяльність; з приводу виправлення помилок у
вироку щодо імені, прізвища чи біографічних відомостей на засудженого, а також інших
неточностей та арифметичних помилок.
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3. Суд може усувати окремі пояснення щодо ухвалених вироків у разі зміни обставин
до виконання вироку. Суд приймати наступні рішення: на підставі додаткових клопотань про вилучення майна засудженого, яке за законом підлягає конфіскації, про конфіскацію
предметів та речей, які згідно судовому вироку підлягають конфіскації, а також складання
списку цих предметів та речей, якщо вироком зазначено про конфіскацію частини майна
засудженого, або проведення конфіскації на підставі інших пояснень.
4. Якщо при винесенні вироку виникають сумніви та незрозумілості, розгляд справи
та ухвалення постанов на судовому засіданні відбувається з додержанням порядку,
встановленого у статті 362 цього Кодексу.
Посилання на статтю:
Nr. X-81, 2005-01-20, Žin., 2005, Nr. 18-575 (2005-02-08)
Стаття 362 Порядок розв’язання питань, пов’язаних із виконанням вироку.
1. Питання з приводу звільнення від відбуття покарання у зв’язку з хворобою, згідно
статті 359 цього Кодексу, а також з приводу заміни загальних робіт іншим покаранням або
звільнення від громадських робіт, замість призначення примусових заходів покарання
згідно статті 351 цього Кодексу, а також з приводу заміни покарання з обмеженням волі на
інше покарання або звільнення від покарання з обмеженням волі, застосування заходів
карного впливу замість покарання згідно статті 353 цього Кодексу, з приводу зміни порядку
застосованого арешту згідно статті 354 цього Кодексу, з приводу заміни одного заходу
карного впливу іншим згідно статті 357 цього Кодексу, розглядає та приймає щодо них
постанови дільничний суд за місцем відбуття засудженим покарання. На судовому засіданні
учасники заслуховують висновок лікаря про стан здоров'я засудженого, висновок подається
на розгляд представнику комісії медекспертів а також представнику закладу з виконання
покарань, та прокурору. У необхідних випадках на засідання можуть приводити також і
засудженого, якщо у його відсутності неможливо прийняти рішення з цих питань.
2. Питання про заміну покарання засудженому іншим покаранням згідно статті 352
цього Кодексу, розглядаються та розв’язуються за ухвалою суду, який розглядає ці питання.
Питання про умовне звільнення засудженого від покарання через позбавлення волі
достроково або відбуття решти терміну покарання у зв’язку з заміною на пом’якшене
покарання та умовне звільнення з місця відбуття покарання згідно статті 360 цього Кодексу,
розглядає та приймає щодо них постанови дільничний суд за місцем відбуття засудженим
покарання. На судовому засіданні бере участь представник закладу з виконання покарань.
На судове засідання суд викликає засудженого, прокурора та захисника, а у разі неявки
зазначених осіб на засідання розгляд питання не припиняється.
3. Питання з приводу сумнівів та незрозумілостей, що виникають під час виконання
постанов, визначених у статті 361 цього Кодексу, також питання, з приводу виконання
положень Карно-виконавчого кодексу Литовської Республіки, розглядаються та
розв’язуються судом, що ухвалив відповідні постанови. На судове засідання у разі
необхідності викликається прокурор, захисник та інші учасники процесу, а у разі неявки
зазначених осіб на засідання розгляд питання не припиняється.
4. Згідно з положеннями цієї статті розгляд питання на початку засідання
відбувається з повідомлення голови засідання. Після цього суд викликає присутніх
учасників засідання.
5. Суд приймає постанови у нарадчій кімнаті.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
Стаття 362(1). Порядок застосування закону, який скасовує злочинність дії,
пом’якшує покарання чи будь-яким чином полегшує правовий
статус особи, що вчинила зазначені дії
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1. Закон, який скасовує злочинність дії, пом’якшує покарання чи будь-яким чином
полегшує правовий статус особи, що вчинила зазначені дії, може застосовуватися за
клопотанням засудженого чи його захисника, а також за поданням прокурора чи інстанції з
виконання покарань, у суді першої інстанції, який розглядає справу.
2. У разі пред’явлення клопотання чи подання, зазначеного у частині першій цієї
статті, суд приймає відповідне рішення з додержанням положень статті 3 Кримінального
кодексу.
3. При розгляді клопотання чи подання на судовому засіданні бере участь прокурор.
До участі на зазначеному судовому засіданні викликається засуджений, що перебуває на
волі, та за його клопотанням, - захисник. Засуджений, що відбуває покарання з
позбавленням волі, приводиться на судове засідання за наказом. У разі неявки засудженого
чи його захисника на судове засідання розгляд справи припиняється, якщо суд визнає про
необхідність їхньої присутності на засіданні.
4. Якщо суд постановляє, що пред’явлення клопотання чи подання є обґрунтованим,
тоді ним ухвалюється постанова про звільнення від покарання, пом’якшення вироку,
перекваліфікацію злочинної дії чи скасування судимості. Якщо під час призначення
покарання при розгляді кримінальної справи в суді до уваги приймалися статті 63 чи 64
Кримінального кодексу, тоді суд може постановити про узагальнення покарання.
5. Якщо суд постановляє, що пред’явлення клопотання чи подання є
необґрунтованим, тоді ним ухвалюється постанова про відмову задовольнити зазначене
клопотання чи подання.
6. Судову постанову вправі оскаржити прокурор, засуджений та його захисник.
Оскарження постанови та розгляд скарги відбувається у порядку, встановленому статтею
364 цього Кодексу. Ухвалена з розглянутої скарги постанова оскарженню не підлягає.
Додаткові статті Кодексу:
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
Стаття 363. Скорочення терміну судимості або порядок скасування судимості
1. Особа, що відбуває покарання, може подати клопотанням про скорочення терміну
судимості або скасування судимості, згідно статті 97 Кримінального кодексу Литовської
Республіки, на розгляд дільничного суду за місцем проживання особи, що відбуває
покарання.
2. Клопотання про скорочення терміну судимості або скасування судимості подається
на розгляд суду під час засідання, разом з цим подаються потрібні копії справи чи судова
справа, а також інші потрібні документи, які характеризують особу, яка відбуває покарання,
її трудову діяльність та поведінку. На судовому засіданні можуть брати участь подавець
клопотання, що відбуває покарання.
3. Засідання з розгляду питання про скорочення терміну судимості або скасування
судимості починає голова судового засідання. Після того суд розглядає подані документи,
задає питання особі, що відбуває покарання.
4. Постанова про скорочення терміну судимості або скасування судимості суд
приймає у нарадчій кімнаті.
5. Якщо суд приймає рішення відмовити у клопотанні про скорочення терміну
судимості або скасування судимості, то повторний раз це питання може розглядатися не
раніше чим через один рік з моменту відмови у задоволенні клопотання.
Стаття 364. Розгляд скарг та оскарження постанов, які стосуються виконання
вироку
1. Скарга на постанову дільничного суду, пов’язану з виконанням вироку,
розглядається окружним судом, а на постанову окружного суду – апеляційним судом Литви.
2. Постанову з приводу питань, зазначених статтями 361–363 та 365 цього Кодексу,
може оскаржувати прокурор, засуджений та його захисник, законний представник
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неповнолітнього засудженого, а з приводу питань, пов’язаних з постановою про виконання
цивільного позову, – також цивільний позивач чи відповідач, або їхні представники.
3. Скарга на постанову дільничного суду передається окружному суду, а на
постанову окружного суду – апеляційному суду Литви, протягом п’яти діб з моменту
прийняття постанови, яка може підлягати оскарженню. У разі утримання засудженого під
вартою цей термін починається з моменту вручення йому цієї постанови. Скарга передається
через суд, який ухвалив постанову. Скарга подається суду разом з усіма матеріалами справи.
4. Подання скарги припиняє виконання рішення судової постанови, звільняє
засудженого від відбуття покарання через хворобу, умовне дострокове звільнення від
покарання через позбавлення волі або виконання інших вирків, пов’язаних із позбавленням
волі.
5. Скарга може розглядатися окружним судом чи на засіданні колегії трьох суддів
Відділу кримінальних справ Вищого суду Литви протягом семи днів з моменту подання
скарги окружному суду чи апеляційному суду Литви.
6. При розгляді скарги на судовому засіданні можуть брати участь прокурор,
подавець скарги, а також засуджений чи його захисник. Якщо хтось з цих осіб, від тоді як їм
буде повідомлено про день проведення судового засідання, не з'являється на судове
засідання у визначений час, розгляд скарги не припиняється. Якщо подання скарги погіршує
міру покарання засудженого, у таких випадках його можуть взяти під варту за відповідною
постановою після завершення судового засідання.
7. Подавець скарги може надавати пояснення та доповнення з приводу скарги та
підстав щодо неї, наводити потрібні аргументи, а також пред’являти потрібні документи, що
мають доказове значення. Пояснення щодо скарги можуть давати усі учасники засідання.
8. Розглянувши скаргу, колегія суддів віддаляється у нарадчу кімнату та приймає
одне з наступних рішень:
1) скасувати скаргу та залишити у силі судову постанову;
2) скасувати необґрунтовану постанову суду та прийняти з приводу скарги нове
рішення;
3) змінити постанову суду.
9. Постанови окружного суду та колегії суддів апеляційного суду Литви набувають
чинності з моменту ухвалення і оскарженню не підлягають.
Посилання на статтю:
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24)
Стаття 365. Виконання судових рішень іноземних держав та постанов
Міжнародного кримінального суду
1. Судові вироки іноземних держав та постанови Міжнародного кримінального суду
виконуються у Литовській Республіці згідно з правилами розділу VII цього Кодексу.
2. У міжнародному договорі Литовської Республіки передбачені випадки, коли суд
іноземної держави постановляє про призначення покарання за узгодженням вимог
кримінального, карно-виконавчого та інших кодексів Литовської Республіки, при цьому
міру покарання визначає дільничній суд, який дає розпорядження закладу відбуття
покарання у порядку, встановленому статтею 362 цього Кодексу.
ПАРАГРАФ VIII
РОЗГЛЯД СПРАВ СУДОМ КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ
РОЗДІЛ XXVI
ОСКАРЖЕННЯ ДІЮЧИХ РІШЕНЬ І ПОСТАНОВ ТА КАСАЦІЙНИЙ РОЗГЛЯД
СПРАВИ
Стаття 366. Суд касаційної інстанції
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1. Вищим судом Литви в касаційному порядку розглядаються справи про
виправдувальні вироки чи постанови, ухвалені судами першої інстанції та судами
апеляційної інстанції в апеляційному порядку.
2. Касаційні справи розглядаються на судовому засіданні судової колегії трьох або
семи суддів Відділу кримінальних справ Вищого суду Литви, або на пленарній сесії Відділу
кримінальних справ Вищого суду Литви.
Стаття 367. Право оскарження судових постанов та вироків у касаційному
порядку
1. Оскаржувати виправдувальні судові вироки чи постанови на підставах, зазначених
статтею 369 цього Кодексу, мають право прокурор, потерпілий, його представник,
засуджений, його захисник чи законний представник, виправданий, його захисник чи
законний представник.
2. Захисник засудженого чи виправданого має право подавати касаційні скарги лише
у такому випадку, якщо це не суперечить письмовій заяві засудженого чи виправданого.
Захисник особи, яка через фізичні або психічні недоліки не може скористатися правом на
захист, а також захисники неповнолітнього засудженого чи виправданого можуть подавати
касаційні скарги без письмової згоди щодо цього засудженого чи виправданого.
3. Вироки та постанови ухвалені у справах, які розглядалися у порядку приватного
обвинувачення, не підлягають оскарженню та перегляду у касаційному порядку.
4. У касаційному порядку також не підлягають оскарженню вироки суду першої
інстанції за визначенням пункту 4 статті 318 цього Кодексу, а також справи, що
розглядалися у апеляційному порядку з приводу оскарження ухвалених вироків чи постанов
щодо тих самих справ. Окрім того, оскарженню в касаційному порядку не підлягають судові
постанови, стосовно яких цим Кодексом передбачено окремий порядок оскарження та
розгляду.
5. Повторні касаційні скарги не приймаються і не розглядаються. Повторною
касаційною скаргою вважається та, яку учасник процесу подає у той же самій справі другий
раз після того, коли суд касаційної інстанції вже розглянув справу, а також скарга, яка
розглядалася у справі за касаційною скаргою засудженого чи виправданого, а також подана
від свого імені скарга захисника неповнолітнього засудженого чи виправданого у тій же
справі, або скарга, яка розглядалась у той же справі за поданням захисника повнолітнього
засудженого чи виправданого.
Стаття 368. Касаційна скарга
1. Виправдувальні постанови та вироки підлягають оскарженню за касаційним
поданням.
2. У касаційній скарзі повинно зазначатися: назва касаційного суду; справа, щодо якої
подається скарга; сутність постанови чи вироку; мотиви та підстави оскарження постанови
чи вироку; касаційне подання. Касаційну скаргу підписує касаторій.
3. Касаторій має право за письмовим зверненням відкликати скаргу. Прокурор, який
подає скаргу може відкликати і вищестоящого прокурора. Захисник відкликати свою скаргу
може тільки за письмовим погодженням засудженого чи виправданого. Відкликати
касаційну скаргу дозволяється до початку розгляду скарги на судовому засіданні. Якщо
скарга не відкликається протягом терміну, визначеного статтею 370 цього Кодексу, тоді
може подаватися нова касаційна скарга.
Стаття 369. Підстави для оскарження та розгляд справи в касаційному порядку
1. Виправдувальні постанови та вироки підлягають оскарженню за касаційним
поданням, у разі:
1) неправильного застосування кримінального закону;
2) істотного порушення цього Кодексу.
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2. Неправильне застосування кримінального закону відбувається тоді, коли
неправильно застосовуються загальні норми Кримінального кодексу Литовської Республіки,
а також, коли кваліфікація злочину відбувається не згідно статтям, розділам та пунктам
цього Кримінального кодексу Литовської Республіки, положень яких необхідно
додержуватися.
3. Суттєвими порушеннями цього Кодексу вважаються порушення вимог цього
Кодексу, в результаті чого принижувались гарантовані законом права обвинуваченого або
виникали підстави, які заважали суду самостійно та неупереджено розглядати справу та
приймати правильні рішення та постанови.
Стаття 370. Терміни касаційного оскарження
1. Виправдувальні постанови та вироки підлягають оскарженню протягом трьох
місяців з моменту набуття ними законної сили.
2. Якщо особи, зазначені у статтях 367 (п. 1) та 404 цього Кодексу, прострочили
термін подання касаційної скарги з причин, які суд визнає поважними, тоді прострочений
термін може відновлюватися. Клопотання з приводу відновлення простроченого терміну
подання касаційної скарги не може подаватися якщо минуло більше одного року з моменту
набуття чинності постанови чи вироку. Про відновлення терміну подання скарги вирішує
голова Вищого суду Литви чи голова Відділу кримінальних справ, або суддя, за
призначенням голови Вищого суду Литви чи голови Відділу кримінальних справ.
Посилання на статтю:
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24)
Стаття 371. Порядок подання касаційної скарги
Касаційні скарги щодо виправдувальних вироків та ухвал суду першої інстанції чи
суду апеляційної інстанції подаються Вищому суду Литви.
Стаття 372. Рішення голови Вищого суду Литви та голови Відділу кримінальних
справ з приводу касаційної скарги
1. Одержавши касаційну скаргу, голова Вищого суду Литви або голова Відділу
кримінальних справ перевіряють скаргу щодо додержання вимог цього Кодексу. Касаційна
скарга, укладена без додержання вимог цього Кодексу, або повторно подана касаційна
скарга повертається касаторію.
2. Якщо касаційна скарга укладена з додержанням вимог цього Кодексу, тоді голова
Вищого суду Литви або голова Відділу кримінальних справ постановляють про перегляд
справи. При одержанні справи, голова Вищого суду Литви або голова Відділу кримінальних
справ приймають рішення про розгляд скарги у Відділі кримінальних справ.
Стаття 373. Підготовка касаційної скарги для розгляду на судовому засіданні
1. Якщо Відділ Кримінальних справ одержує скаргу за касаційним поданням і справу,
тоді голова Вищого суду Литви або голова Відділу кримінальних справ призначає
доповідача і за погодженням з ним встановлює термін підготування справи.
2. Доповідач ознайомлюється зі змістом касаційної скарги та кримінальної справи, а
за необхідністю, - з додатковими матеріалами.
3. Коли доповідач підготує справу за касаційним поданням до засідання, тоді голова
Вищого суду Литви або голова Відділу кримінальних справ призначають колегію трьох
суддів Відділу кримінальних справ, один з цих суддів обирається головуючим колегії, і
призначає дату судового засідання. Суддям колегії належить ознайомитися з касаційною
скаргою та справою. Доповідач постановляє про скликання до суду осіб, зазначених у статті
375 цього Кодексу. Якщо касаційна скарга подається з приводу обтяжуючих обставин
засудженого чи виправданого, тоді засудженому чи виправданому надсилається копія
касаційної скарги.
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4. У випадку, зазначеному пунктом 4 статті 378 цього Кодексу, голова Вищого суду
Литви або голова Відділу кримінальних справ, після підготовкидоповідачем засідання з
розгляду касаційної скарги, можуть прийняти рішення про її передання на розгляд
розширеної колегії семи суддів або пленарної сесії Відділу кримінальних справ Вищого суду
Литви.
Стаття 374. Припинення виконання судових рішень та постанов
Якщо з приводу касаційної скарги, поданої у порядку, встановленому статтею 372
цього Кодексу, приймається рішення про розгляд цієї скарги у Відділі кримінальних справ,
тоді голова Вищого суду Литви, голова Відділу кримінальних справ або колегія суддів, якій
доручено розгляд справи за касаційним поданням, а також суддя цієї колегії можуть
ухвалити постанову про припинення виконання вироків чи постанов будь-якого суду
Литовської Республіки, якщо про це буде вирішено на засіданні суду касаційної інстанції.
РОЗДІЛ XXVII
РОЗГЛЯД КАСАЦІЙНИХ СПРАВ
Стаття 375. Учасники судового засідання з розгляду касаційної скарги
1. При розгляді касаційної скарги на судовому засіданні бере участь прокурор. На
цьому засіданні також беруть участь захисник, запрошений засудженим чи виправданим,
або інші особи, запрошені за згодою засудженого чи виправданого, а також захисник,
запрошений особою, до якої застосовані примусові заходи медичного характеру, або її
законний представник, члени її родини чи близькі родичі. Затриманому підсудному
повідомляють про його право протягом семи діб з моменту повідомлення подавати
клопотання про призначення свого захисника.
2. При розгляді касаційної скарги на судовому засіданні мають право брати участь
також особи, зазначені у частині першій статті 367 цього Кодексу. Особа, до якої застосовані
або не застосовані примусові заходи медичного характеру, може брати участь на цьому
судовому засіданні, якщо згідно висновку експерта, її хвороба не заважатиме судовому
процесу.
3. Якщо касаційна скарга чи подання надає підстави для обтяжуючих обставин у
справі засудженого чи виправданого, тоді засудженого можуть взяти під варту за
постановою суду. Засудженого чи виправданого, які перебувають на волі, запрошують на
судові засідання за повістками. У разі тимчасової відсутності засудженого чи виправданого,
повістка на явку в суду передається за підписом про вручення повнолітнім особам, які
проживають разом з засудженим чи виправданим, або адміністрації з місця роботи
засудженого чи виправданого. Відсутність осіб, яким було вручено повістки про явку на
судове засідання, не перешкоджає розгляду справи судом.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
Стаття 376. Повноваження суду у розгляді касаційної скарги
1. При розгляді касаційної скарги, суд перевіряє усі правові аспекти ухвалених
рішень та постанов, з приводу яких подано скаргу.
2. Якщо у справі засуджені різні особи, суд розглядає справу тільки того
засудженого, щодо якого подається скарга. Якщо задоволення скарги чи подання дає
підстави для прийняття рішення на користь інших засуджених, від яких не надійшли скарги
або щодо яких не внесено подання, касаційний суд зобов'язаний прийняти таке рішення.
3. При розгляді касаційної скарги, суд може призначити про пом’якшення ступеню
злочину згідно закону або припинення кримінальної справи. Суддя має право визнати більш
тяжку ступінь злочину за законом лише у такому випадку, коли щодо цього подається
скарга. Суд може пом’якшити або посилити покарання у разі застосування невірного
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покарання за кримінальним законом. Збільшувати міру покарання суд може лише у випадку
подання щодо цього скарги, однак він не має право збільшувати міру покарання з
позбавлення волі до вищої міри.
4. При застосуванні іншого закону чи призначенні іншого покарання суд посилається
на докази, розглянуті судом першої інстанції чи судом апеляційної інстанції.
Стаття 377. Розгляд касаційної скарги
1. Особам, зазначеним статтею 375 цього Кодексу, надається можливість
ознайомитися у суді з касаційними скаргами та додатковими матеріалами справи.
2. Справи у суді касаційної інстанції розглядаються на загальному судовому засіданні
окрім випадків, передбачених статтею 9 цього Кодексу.
3. В час призначений для розгляду справи головуючий судової колегії починає судове
засідання з промови про обставини справи, з приводу якої надійшло касаційне подання або
скарга на судовий вирок чи постанову, які підлягають розгляду. Після цього головуючий
судової колегії перевіряє присутність осіб на судовому засіданні, про яких зазначається в
статті 375 цього Кодексу, яким було повідомлено про час проведення засідання. Після цього
головуючий судової колегії викликає по черзі по імені та прізвищу суддю, який розглядає
справу, прокурора, що бере участь у засіданні, захисника, представника, перекладача та
секретаря засідання, після цього він запрошує у присутніх про те, чи є в них заперечення чи
клопотання про відвід. У разі наявності таких клопотань суддя їх розглядає у порядку,
зазначеному статтями 57–59 та 61 цього Кодексу.
4. Засідання починає судова колегія за своєю ініціативою з опитування учасників
засідання про те, за якими вимогами вони погоджуються оскаржувати касаційне подання,
згідно вимогам цього Кодексу, чи на підставі касаційного порядку розгляду, передбаченого
статтею 369 цього Кодексу. Після заслуховування думок усіх присутніх на засіданні, суд
приймає з цього питання відповідну ухвалу. У нарадчій кімнаті суд може прийняти рішення
про залишення скарги без розгляду або припинення судочинства. Це рішення оголошується
особам, присутнім на засіданні.
5. Якщо на початку засідання не було обґрунтовано оговорене питання з приводу
залишення скарги без розгляду або продовження обговорення цього питання на засіданні,
тоді касаційна скарга розглядається у суді за суттю.
6. Головуючий колегії опитує присутніх учасників щодо наявності у них клопотань.
Суд має приймати рішення з приводу цих клопотань.
7. Один з суддів повідомляє у своєму поданні про сутність справи, вироки чи
постанови, а також про зміст касаційної скарги.
8. Після повідомлення судді учасникам процесу надається право слова висловити
свої пояснення. У разі подання скарги прокурором, потерпілим чи його представником,
перше слово надається цим особам, а з них – тому, хто першим подав скаргу. У інших
випадках перше слово надається засудженому чи виправданому, їхньому захиснику або
законному представнику, а з них – тому, хто першим подав скаргу. Після цього слово
надається іншим учасникам процесу. Далі усім учасникам процесу надається право давати
додаткові пояснення. Заключні пояснення надаються засудженим чи виправданим, їхнім
захисником або законним представником.
9. При вирішенні справи суд віддаляється у нарадчу кімнату для прийняття рішення.
Прийнявши рішення, суд повертається до залу засідання і головуючий колегії або інший
суддя оголошує резолютивну частину постанови з наданням аргументів щодо цього. Після
цього складається повністю мотивована постанова за підписами усіх членів колегії суддів не
пізніше семі діб, після чого постанова подається на ухвалення голови суду чи голови відділу
Кримінальних справ, які затверджують її протягом чотирнадцяти діб з моменту подання.
10. Якщо після перегляду справи у касаційному порядку засуджений має бути
звільнений з під варти, заключна постанова щодо цього складається і передається для
виконання у той же день.
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11. Про результати судового засідання складається протокол.
Посилання на статтю:
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24)
Стаття 378. Передача справи на розгляд колегії семи суддів чи на пленарну
сесію Відділу кримінальних справ Вищого суду Литви
1. Справа за касаційним поданням, що розглядається колегією трьох суддів, може
передаватися на розгляд колегії семи суддів, якщо відповідний закон кримінального, чи
Кримінального-процесуального кодексу передбачає застосування у справі нових правових
норм у судовій практиці.
2. Справа за касаційним поданням, що розглядається колегією трьох суддів, може
передаватися на розгляд пленарної сесії Відділу кримінальних справ Вищого суду Литви,
якщо
відповідний закон кримінального, чи Кримінального-процесуального кодексу
передбачає у справі окремі підстави щодо відхилення від практики, що застосовується
Вищим судом Литви.
3. Постанова у справі, ухвалена розширеною колегією семи суддів чи пленарною
сесією Відділу кримінальних справ Вищого суду Литви передається суддям колегії у будьякій час судового засідання. Ця постанова оголошується на засіданні.
4. Голова Вищого суду Литви або голова Відділу кримінальних справ можуть
передавати справу на розгляд розширеної колегії семи суддів або пленарної сесії Відділу
кримінальних справ Вищого суду Литви, якщо суддя, призначений згідно порядку,
встановленому статтею 373 цього Кодексу, доповідач призначає суддю, який після
ознайомлення з касаційною скаргою та матеріалами справи постановляє, що постанови з
розгляду касаційної скарги можуть прийматися згідно пунктам 1 та 2 цієї статті.
Стаття 379. Розгляд справи на розширеному засіданні колегії семі суддів
1. Справа, готується для розгляду розширеного засідання колегії семі суддів, за
правилами та підставами, визначеними статтею 373 цього Кодексу, коли на розширеному
засіданні колегії семі суддів зазвичай беруть участь судді, які вже розглядали цю справу на
засіданні колегії у складі трьох суддів.
2. Справа розглядається на розширеному засіданні колегії семі суддів за вимогами,
визначеними статтею 373 цього Кодексу.
3. На розширеному засіданні колегії семі суддів, відповідно до підстав, зазначених
пунктом 2 статті 378 цього Кодексу, може вирішуватися про передачу справи на розгляд
пленарної сесії Відділу кримінальних справ Вищого суду Литви.
Стаття 380. Розгляд справи на пленарній сесії Відділу кримінальних справ
Вищого суду Литви
1. Справа на пленарній сесії Відділу кримінальних справ Вищого суду Литви
розглядається з додержанням вимог статті 377 цього Кодексу, а також винятків,
передбачених цією статтею.
2. Пленарна сесія вважається правомочною, коли в їй беруть участь не менше 2/3
загальної кількості суддів Відділу кримінальних справ Вищого суду Литви.
3. Головує пленарною сесією голова Вищого суду Литви, а у разі його відсутності, –
голова цього суду Відділу кримінальних справ. У разі відсутності голови Вищого суду
Литви або голови Відділу кримінальних справ, головує пленарною сесією Відділу
кримінальних справ Вищого суду Литви суддя цього відділу, призначений головою Вищого
суду Литви.
4. Постанови пленарної сесії приймаються більшістю голосів суддів, що беруть
участь у сесії. У разі рівної кількості голосів, вирішальний голос належить голові пленарної
сесії.
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5. Постанови, прийняті пленарною сесією, підписують голова та доповідач пленарної
сесії.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
Стаття 381. Відстрочка розгляду касаційної справи
Якщо учасник процесу, участь якого дуже потрібна під час судового засідання, через
хворобу або інші поважні причини не з'являється на судове засідання, розгляд касаційної
справи відкладається. Розгляд касаційної справи також може відкладатися, якщо виникає
необхідність звернення до Конституційного суду Литовської Республіки з приводу
визначення того, не суперечить якійсь закон чи інший правовий акт Конституції Литовської
Республіки, або якщо виникає необхідність звернення до компетентної судової інстанції
Євросоюзу з приводу роз’яснення прелімінарних правових актів Євросоюзу.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1490, 2003-04-08, Žin., 2003, Nr. 39-1765 (2003-04-25)
Стаття 382. Постанова суду з розгляду касаційної справи
Суд, який переглянув касаційну скаргу, приймає одне з наступних рішень:
1) скасувати касаційну скаргу;
2) скасувати постанову або подальші судові ухвали та припинити справу;
3) скасувати постанову, якщо її не було оскаржено в апеляційному порядку, або
передати справу на новий розгляд суду першої інстанції;
4) скасувати постанову чи вирок суду апеляційної інстанції та залишити у силі вирок
чи постанову суду першої інстанції зі змінами або без них;
5) скасувати постанову чи вирок суду апеляційної інстанції та передати справу на
новий розгляд в апеляційному порядку;
6) змінити судову постанову чи ухвалу.
Стаття 383. Скасування рішень та постанов та підстави змін у суді касаційної
інстанції
Суд касаційної інстанції скасовує та змінює постанови та вироки згідно з підставами,
визначеними статтею 369 цього Кодексу.
Стаття 384. Зміст постанови суду касаційної інстанції
1. Постанова суду касаційної інстанції складається з вступної, мотивувальної
(описової) і резолютивної частин.
2. У вступній частині міститься: місце і час постановлення ухвали; назва і склад суду,
що постановив ухвалу; прокурор, захисник та інші особи, які брали участь у розгляді справи
в засіданні касаційної інстанції; касаторій; назва суду першої інстанції, який оскаржив
постанову чи вирок, місце і час ухвалення вироку чи постанови та зміст їхньої резолютивної
частини; клопотання учасників процесу за касаційним поданням.
3. У мотивувальній частині наводиться скорочений зміст оскарженої постанови чи
вироку, обставини справи, у зв’язку з касаційним поданням, представлення змісту
касаційної скарги, зазначення мотивованих висновків суду касаційної інстанції з приводу
касаційної скарги.
4. У резолютивній частині зазначається рішення суду касаційної інстанції з приводу
касаційної скарги.
5. У разі скасування касаційної скарги, в постанові про це повинні зазначатися
мотиви, пояснення, чому касаційна скарга не обґрунтована, або визнання оскаржених
вироків та постанов вірними.
6. У разі скасування вироку чи постанови та припинення справи, в постанові повинні
відзначатися підстави припинення справи.
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7. Якщо вирок чи постанова скасовується і справа передається на перегляд до суду,
тоді у постанові суду касаційної інстанції має зазначатися сутність конкретних порушень
цього Кодексу або мотиви та пояснення щодо неправильного застосування кримінального
закону.
8. У разі зміни вироку чи постанови, у постанові касаційної інстанції має зазначатися
про неправильне застосування кримінального закону, а також про порушення статей цього
Кодексу.
9. Постанову суду касаційної інстанції підписують усі судді колегії, за винятком
випадків, передбачених у п’ятому пункті статті 380 цього Кодексу.
10. Суддя, який під час ухвалення постанови мав іншу думку, має право її висловити
у письмовому вигляді. Окремі думки не оголошуються, але приєднуються до справи.
Стаття 385. Копія постанови суду касаційної інстанції для Генпрокуратури
Литовської Республіки
Суд касаційної інстанції надсилає копію своєї постанови генеральному прокурору
Литовської Республіки, якщо той, при скасуванні або зміненні вироків, постанов чи ухвал,
постановляє про порушення закону прокурором чи органами досудового слідства.
Стаття 386. Розгляд справи, коли скасовується постанови та вироки суду першої
інстанції чи суду апеляційної інстанції
1. Якщо суд касаційної інстанції скасовує постанови чи ухвали суду першої або
апеляційної інстанції, тоді справа розглядається у загальному порядку.
2. Постанови суду касаційної інстанції є першочерговими у суді при новому розгляді
справи. Однак суд касаційної інстанції не має права на вищеозначені висновки, на підставі
яких справа може передаватися судом на новий розгляд.
3. Обвинувальний вирок, винесений апеляційним судом чи судом першої інстанції,
ухвалу апеляційного суду щодо вироку місцевого суду може бути скасовано у зв'язку з
необхідністю застосувати закон про більш тяжкий злочин або більш суворе покарання лише
у разі, коли з цих підстав вніс подання прокурор або подав скаргу потерпілий чи його
представник, виправдувальний вирок, винесений апеляційним судом чи судом першої
інстанції, ухвалу апеляційного суду щодо вироку місцевого суду може бути скасовано не
інакше як за поданням прокурора, скаргою потерпілого чи його представника, а також за
скаргою виправданої особи з мотивів виправдання.
4. Ухвали апеляційного суду чи постанови і вироки суду першої інстанції з приводу
розгляду нової справи можна оскаржувати у загальному порядку.
ПАРАГРАФ IX
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ОСОБЛИВОГО ПРОВАДЖЕННЯ ТА РОЗГЛЯД СПРАВ
ОКРЕМОЇ КАТЕГОРІЇ
РОЗДІЛ XXVIII
ПРОЦЕС У СПРАВАХ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ
Стаття 387. Порядок процесу
1. Порядок ведення процесу у справах про злочини, вчинені юридичними особами,
встановлюється загальними правилами цього Кодексу а також винятками, передбаченими
цією статтею.
2. Якщо процес в одній кримінальній справі проводився над різними юридичними та
фізичними особами, тоді їхні дії мають розглядатися у справі разом. У таких випадках
процесуальні дії над юридичними особами проводяться, а рішення приймаються згідно із
загальними правилами цього Кодексу, а також винятками, передбаченими цією статтею, а
над фізичними особами – згідно із загальними правилами цього Кодексу.
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Стаття 388. Представник юридичної особи, притягнутої до кримінальної
відповідальності
1. Представником юридичної особи, притягнутої до кримінальної відповідальності,
може бути керівник, роботодавець чи адвокат юридичної особи, а також інша юридична
особа, уповноважена бути представником у процесі.
2. У разі пред’явлення повноважень представника у процесі, виконавець досудового
слідства ухвалює постанову про призначення цієї особи представником юридичної особи.
3. Якщо юридична особа визнає представника непридатним, або взагалі не
призначить представника, тоді виконавець досудового слідства має право призначити своєю
постановою представника юридичній особі
4. Представник юридичної особи у процесі користується усіма правами,
передбаченими у цьому Кодексі для підозрюваного чи обвинуваченого, а також він
зобов’язаний брати участь у процесі.
Стаття 389. Застосування тимчасових процесуально-примусових заходів для
юридичних осіб
1. До юридичних осіб можуть бути застосовані наступні процесуально-примусові
заходи: тимчасове припинення діяльності юридичної особи або тимчасове обмеження
діяльності юридичної особи.
2. Діяльність юридичної особи може тимчасово припинятися або тимчасово
обмежуватися згідно з санкцією прокурора, що подається на ухвалення судді досудового
слідства або суду.
3. Тимчасове припинення діяльності юридичної особи або тимчасове обмеження
діяльності юридичної особи призначається у тому випадку, коли дії притягнутої до
кримінальної відповідальності юридичної особи можуть заважати або чинити перешкоди
процесу у справі, а також заважати господарчій діяльності, спричиняти фінансові збитки,
чинити шкоду довкіллю, а також заважати збереженню загальної інтелектуальної власності.
4. Постанова про тимчасове припинення або обмеження діяльності юридичної особи
зобов’язує юридичну особу тимчасово припиняти усю, документарно зазначену діяльність
цієї установи – господарчу, підприємницьку, комерційну, фінансову або професійну, а також
закривати усі філії та підрозділи юридичної особи. У постанові відзначається термін
тимчасового припинення діяльності юридичної особи. За поданням прокурора суддя
досудового слідства та суду ухвалюють продовження цього терміну.
5. У постанові про тимчасове обмеження діяльності юридичної особи юридичній
особі забороняється виконувати зазначеною документарно діяльність цієї установи, це ж
саме стосується і усіх її філій та підрозділів. У постанові про тимчасове обмеження
діяльності юридичної особи юридичній особі вказується термін обмеження.
6. Постанова, яка тимчасово припиняє або обмежує діяльність юридичної особи ,
пересилається судовому приставу для виконання.
7. Постанова оголошується представникові юридичної особи і скріпляється його
підписом.
8. Представник юридичної особи може оскаржити вищестоящому суду протягом
п’яти діб з моменту ухвалення постанову судді досудового слідства або суду про тимчасове
припинення або обмеження діяльності юридичної особи.
9. Постанову судді досудового слідства або суду про скасування тимчасового
припинення або обмеження діяльності юридичної особи може оскаржити прокурор у
порядку і термін, визначений у пункті 8 цієї статті.
Стаття 390. Рішення що приймаються судом у справах фізичних та юридичних
осіб
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1. У судовій справі, де до кримінальної відповідальності притягається фізична чи
юридична особа, суд може ухвалити один вирок. У резолютивній частині цього вироку
зазначається рішення суду щодо фізичної чи юридичної особи .
2. Представник засудженої юридичної особи чи засуджена фізична особа, а також
інші учасники суду мають право оскаржити в апеляційному суді ухвалений вирок в порядку,
передбаченому статтею 313 цього Кодексу.
Стаття 391. Виконання постанови про обмеження діяльності або ліквідацію
юридичної особи
Постанови про обмеження діяльності або ліквідацію юридичної особи виконуються
судовим приставом в порядку, передбаченому статтею 342 цього Кодексу.
РОЗДІЛ XXIX
ЗАСТОСУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ПРИМУСОВИХ МЕДИЧНИХ ЗАХОДІВ
Стаття 392. Підстави для застосування примусових медичних заходів
1. Стаття 98 Кримінального кодексу Литовської Республіки передбачає застосування
примусових заходів медичного характеру для осіб, яких суд визнає неосудними, а також
осіб, які після вчинення злочину чи призначення покарання перебувають у стані психічного
розладу і з приводу цього не усвідомлювали характер своїх вчинків або були не в змозі
собою володіти.
2. Примусові заходи медичного характеру можуть застосовуватися також для осіб,
яких суд визнає обмежено осудними, у випадках, встановлених пунктом 2 статті 18
Кримінального кодексу Литовської Республіки.
3. Процесуальний порядок застосування примусових заходів медичного характеру
визначається загальними правилами цього Кодексу, а також винятками з цих правил.
Стаття 393. Підстави для застосування примусових медичних заходів на початку
процесу
1. У загальному порядку перед початком судового процесу застосування примусових
заходів медичного характеру може проводитися, якщо протягом досудового слідства або
розгляду справи в суді, суд встановив, що особа є неосудною чи обмежено осудною, а також
якщо вона перебуває у стані психічного розладу і не може собою володіти.
2. Примусові заходи медичного характеру можуть застосовуватися також у випадку,
якщо після вчинення злочину чи призначення покарання, особа знаходилася в стані
психічного розладу, і через це не усвідомлювала характер своїх вчинків або була не в стані
собою керувати.

Стаття 394. Застосування примусових медичних заходів на початку процесу
1. Після закінчення досудового слідства, якщо буде встановлено неосудність або
обмежену осудність особи, що вчинила суспільно небезпечне діяння згідно з обставинами,
визначеними в пункті 1 статті 393, тоді виконавець досудового слідства, прокурор, суддя чи
суд приймають наступні рішення:
1) виконавець досудового слідства передає матеріали слідства прокурору. За
наявністю певних підстав, прокурор складає резолюцію про застосування на початку
процесу примусових заходів медичного характеру, а також наказ установам досудового
слідства провести досудове слідство;
2) при розгляді справи у суді суддя чи суд приймають постанову про застосування на
початку процесу примусових заходів медичного характеру.
2. Якщо згідно з пунктом 1 статті 393, обставини передбачають призначення
покарання, суд приймає наступні рішення:
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1) доки не набула чинності постанова та не розпочалось слідство, суд приймає справу
під свою юрисдикцію, і постановляє про застосування на початку процесу примусових
заходів медичного характеру;
2) якщо постанову вже виконано, тоді суд, за місцем відбуття покарання, може
запросити кримінальну справу та прийняти рішення про застосування на початку процесу
примусових заходів медичного характеру.
Стаття 395. Доведення обставин
Під час ведення процесу над неосудною чи обмежено осудною особою, а також
особами, які внаслідок вчиненого злочину перебувають у стані психічного розладу, і через
це не можуть давати раду своїм вчинкам та володіти собою, має бути доведено:
1) час, місце, характер та інші обставини вчиненого суспільно небезпечного діяння,
визначеного кримінальним кодексом;
2) чи вчинено суспільно небезпечне діяння особою, щодо якої розглядається справа;
3) чи вчинила особа зазначене діяння в стані неосудності або обмеженої осудності, чи
захворіла вона після вчинення злочину на психічну хворобу, яка виключає застосування
покарання на момент проведення досудового слідства, розгляд справи в суді чи призначення
покарання;
4) яка поведінка особи, що вчинила суспільно небезпечне діяння, була до чи після
вчинення такого діяння;
5) характер та розмір збитків, заподіяних суспільно небезпечним діянням цієї особи.
Стаття 396. Порядок досудового слідства
1. Дозвіл на відправлення особи на судово-психіатричну експертизу надається тільки
в тому випадку, коли є достатньо підстав вважати, що саме ця особа вчинила визначений
законом кримінальний злочин, за фактом якого ведеться слідство.
2. Якщо згідно із законом соціально небезпечне діяння вчинено особою, психічний
стан якої не дозволяє їй брати участь у процесі з розгляду цього злочину, тоді виконавець
досудового слідства складає про це протокол.
3. У випадку, передбаченому пунктом 1 статті 393 цього Кодексу, захисник, що бере
участь у процесі, зобов’язаний з моменту видання постанови про призначення судовопсихіатричної експертизи, забезпечити свою присутність під час її проведення, якщо він
раніше не брав участі в процесі розгляду справи на загальних підставах.
Стаття 397. Завершення досудового слідства
1. Якщо досудове слідство завершено згідно з пунктом 1 статті 393 цього Кодексу,
тоді прокурор приймає одне з наступних рішень:
1) закрити справу на підставах, передбачених статтею 3 цього Кодексу, – за
визначенням обставин, які роблять процес недійсним;
2) передати справу суду, – якщо встановлено, що існують підстави щодо
застосування до цієї особи примусових медичних заходів.
2. Якщо психіка у особи порушена і справу було припинено на підставі пункту 1 (п.
1) цієї статті, тоді суд за поданням прокурора може передати цю особу членам її родини чи
близьким родичам, які беруть цю особу під свою опіку, і крім цього, для особи з порушеною
психікою слід призначити медичний нагляд.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
Стаття 398. Постанова про передачу справи до суду
1. Після закінчення досудового слідства прокурор складає постанову про
направлення справи до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів
медичного характеру.
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2. У постанові, що відсилається до суду, має зазначатися: ім'я, прізвище, дата
народження, особистий код, сімейний стан, професія та місце роботи особи, до якої мають
бути застосовані примусові заходи медичного характеру, та за розсудом прокурора, – інші
відомості; час, місце, характер та інші обставини вчиненого суспільно небезпечного діяння,
визначеного кримінальним кодексом; відомості про судимість; підстави для застосування
примусових заходів медичного характеру.
3. При ухваленні постанови про передачу справи до суду або ухваленні постанови
про закриття справи, копію цієї постанови надсилають потерпілому та захиснику.
Стаття 399. Дії судді при підготовці судового засідання
1. Суддя, який одержав справу від прокурора, передає її на розгляд судової комісії,
при цьому він повідомляє особам, що розглядають справу, законному представнику, членам
родини чи близьким родичам, а також захиснику та прокурору, викликає свідків,
потерпілого та експертів.
2. Суддя має право вимагати присутності на судовому засіданні особи, справа якої
розглядається, якщо за висновком експерта стан його хвороби не буде цьому заважати.
Стаття 400. Порядок та обсяг судового розгляду
1. Розгляд справи, одержаної в порядку, встановленому статтею 398 цього Кодексу, у
суді в загальному порядку.
2. На судовому засіданні можуть допитуватися потерпілий чи свідки для перевірки
всіх доказів з приводу вчинення соціально небезпечного злочину, потім запитується думка
експерта з приводу неосудності або обмеженої осудності та інших обставин, які мають
доказове значення, та можуть вплинути на ухвалення вироку про застосування примусових
заходів медичного характеру.
Стаття 401. Вирішення справи в суді
1. Суд ухвалює постанову у справі. Для її ухвалення він видаляється у нарадчу
кімнату.
2. При ухваленні постанови, суд розглядає наступні питання:
1) чи мало місце суспільно небезпечне діяння, з приводу якого порушена справа;
2) чи вчинено суспільно небезпечне діяння особою, справа якої розглядається;
3) чи вчинено суспільно небезпечне діяння особою в стані неосудності чи обмеженої
осудності;
4) чи вчинила особа зазначене діяння в стані психічного розладу, яка виключає
застосування покарання на момент проведення досудового слідства, розгляд справи у суді,
чи призначення покарання;
5) чи слід застосовувати примусові заходи медичного характеру, і якщо слід, то які
саме.
Стаття 402. Розгляд та вирішення справи в суді, коли після призначення
покарання в особи виникає психічний розлад
1. Якщо психічний стан особи порушено після призначення покарання, тоді до
набуття судового вироку чинності та його виконання, справа повертається в суд, що ухвалив
такий вирок.
2. Якщо психічний стан особи порушено після виконання вироку, тоді справа
розглядається в суді за місцем відбуття покарання.
3. Якщо суд переглядає справу за обставинами, визначеними пунктами 1 і 2 цієї
статті, тоді, в особливо тяжких випадках він може під час свого засідання призначити
застосування примусових заходів медичного характеру до цієї особи. На цьому засіданні
повинні також брати участь прокурор та захисник. На судовому засіданні встановлюються
обставини, які мають значення для призначення застосування примусових заходів
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медичного характеру, якщо: при опитуванні експерт висловить висновок про психічний стан
підсудного, коли у якості свідків викликаються працівники закладу, де відбував покарання
засуджений, або інші особи, що повідомляють інші відомості про поведінку засудженого
після призначення покарання.
4. Суд при ухваленні свого рішення, бере до уваги наступне:
1) чи насправді після призначення покарання у засудженого виник психічний стан
після чого він не міг усвідомлювати свої дії та контролювати себе;
2) чи слід до засудженого застосовувати примусові заходи медичного характеру, і
якщо слід, то які саме.
Стаття 403. Рішення суду
1. Після розгляду справи про застосування примусових заходів медичного характеру,
суд може прийняти одне з наступних рішень:
1) призначити для особи застосування примусових заходів медичного характеру,
якщо доведено, що суспільно небезпечне діяння було вчинено у стані неосудності;
2) звільнити особу від кримінальної відповідальності та призначити для особи
застосування примусових заходів медичного характеру, якщо доведено, що суспільно
небезпечне діяння було вчинено у стані обмеженої осудності, згідно з визначенням статті 18
Кримінального кодексу Литовської Республіки;
3) припинити розгляд справи та виконання покарання та призначити застосування
примусових заходів медичного характеру, якщо доведено, що після вчинення злочину чи
призначення покарання, психічний стан особи погіршився після чого вона не міг
усвідомлювати свої дії та контролювати себе;
4) припинити справу і не застосовувати примусові заходи медичного характеру, якщо
доведено, що за характером вчинених дій, та патологічній картині злочину особа не є
суспільно-небезпечною і їй не потрібно примусове лікування;
5) повернути справу на нове розслідування, якщо доведено, що особа є неосудною,
або її психічний розлад не відноситься до категорії хвороб, яка заперечує призначення
покарання;
6) закрити справу, якщо доведено, що особа вчинила небезпечне за законом діяння за
обставинами, визначеними в статті 3 цього Кодексу, які роблять процес недійсним.
2. Як визначено в пунктах 1–3 цієї статті, суд, згідно зі статтею 98 Кримінального
кодексу Литовської Республіки, може ухвалити постанову про застосування одного з
наступних примусових заходів медичного характеру:
1) амбулаторний нагляд у психоневрологічному диспансері;
2) стаціонарний нагляд разом із наглядом за психічним станом у відповідному
лікувальному закладі із психічних хвороб;
3) стаціонарний нагляд за особами з порушеним психічним станом у спеціалізованих
психіатричних заходах;
4) стаціонарний нагляд із посиленим режимом у відповідному лікувальному закладі з
психічних хвороб;
3. При закритті справи та не призначенні для особи примусових заходів медичного
характеру, суд може передати цю особу членам її родини або близьким родичам, або іншим
особам для опіки та піклування, а також призначити для цієї особи медичний нагляд.
4. У постанові суду зазначаються питання, розглянуті згідно з пунктами 6 і 7 статті
307 цього Кодексу.
Посилання на статтю:
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24)
Стаття 404. Особи, які мають право оскаржувати судові постанови
Постанову суду про призначення примусових заходів медичного характеру може
оскаржувати в апеляційному та касаційному порядку особа, справа якої розглядалася, її
законний представник, члени її родини та близькі родичі, захисник, потерпілий, його
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представник та прокурор. Апеляційні та касаційні скарги подаються та розглядаються згідно
із правилами, визначеними в розділах VI та VIII цього Кодексу.
Стаття 405. Продовження застосування примусових медичних заходів, їхня
заміна чи скасування
1. При застосуванні примусових заходів медичного характеру, суд не визначає час
їхнього застосування. Вони застосовуються до покращення чи погіршення психічного стану
особи, або зникнення загрози її життю.
2. Суд не рідше, ніж раз у шість місяців, зобов’язаний продовжувати, змінювати або
скасовувати застосування примусових заходів медичного характеру.
3. При розгляді та вирішення питання щодо продовження застосування примусових
заходів медичного характеру, зміни типу примусових заходів медичного характеру або їх
скасування, суд звертає увагу на висновки медичного чи лікувального закладу, і приймає
одне з наступних рішень:
1) продовжити застосування примусових заходів медичного характеру, якщо стан
здоров'я особи залишається без змін;
2) замінити застосування примусових заходів медичного характеру іншими, якщо
стан здоров'я особи залишається без змін;
3) скасувати застосування примусових заходів медичного характеру, якщо особа
одужує, й потреба в таких заходах зникає.
4. Стосовно продовження, зміни чи скасування подальшого
застосування
примусових заходів медичного характеру суд вирішує прямо на місці. При вирішенні цих
питань на судовому засіданні розглядається висновок представника медично-лікувального
закладу про зміни, які відбулися у стані здоров'я особи, що перебуває під наглядом у такому
закладі. Суддя має право вимагати присутності на судовому засіданні особи, стосовно якої
розглядається питання про подальше застосування, зміну чи скасування примусових заходів
медичного характеру, якщо за висновком комісії лікарів, стан здоров'я їхнього пацієнту
цьому не перешкоджає. Про місце та час проведення такого засідання суд має повідомити
визначених осіб у порядку, передбаченому статтею 404 цього Кодексу.
5. Про подальше застосування, зміну чи скасування примусових заходів медичного
характеру ухвалюється судова постанова.
6. Судову постанову про подальше застосування, зміну чи скасування примусових
заходів медичного характеру особи, зазначені у статті 404 цього Кодексу, мають право
оскаржити у порядку, встановленому розділом X цього Кодексу.
Стаття 406. Відновлення кримінальної справи щодо особи, до якої були
застосовані примусові заходи медичного характеру
1. Коли особа, щодо якої були застосовані примусові заходи медичного характеру
внаслідок її психічного захворювання після вчинення злочину, видужає, то суд на підставі
висновку медичної комісії в порядку статті 405 цього Кодексу виносить ухвалу, а суддя
досудового слідства - постанову про скасування застосованого заходу медичного характеру
та направлення справи для ведення досудового слідства чи судового розгляду, якщо
неосудність або обмежена осудність була встановлена під час судового слідства.
2. Час перебування в медичній установі, якщо ця особа знаходиться під вартою або
заарештована, зараховується в строк відбування покарання.

РОЗДІЛ XXX
ПРОВАДЖЕННЯ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ У СПРАВІ
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Стаття 407. Справи з приводу приватного обвинувачення
Кримінальний процес у справі зі злочину, визначеного статтями 139 (п. 1), 140 (п. 1),
148, 152, 154, 155, 165, 168, 187 (п. 1 і 3), 188, 313 Кримінального кодексу Литовської
Республіки, починається лише у тому випадку, якщо потерпілим пред’явлено скаргу або
його законним представником – клопотання у справі. У такій справі досудове слідство не
проводиться окрім випадків, передбачених статтею 409 цього Кодексу.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1637, 2003-06-19, Žin., 2003, Nr. 68-3070 (2003-07-09)
Стаття 408. Особи, що мають право подавати скарги чи клопотання до суду
1. Скаргу у справі за приватним обвинуваченням подає потерпілий, він же підтримує
обвинувачення у суді. У суді він одержує статус приватного обвинувача.
2. Якщо потерпілий через своє неповноліття, фізичні чи психічні вади не може
скористатися усіма правами потерпілого, тоді він передає свої повноваження, а
підтримування в суді свого обвинувачення у справі доручає своєму законному
представникові.
3. Якщо судочинство відбувається за клопотанням законного представника
потерпілого, цей представник в суді одержує статус приватного обвинувача і обвинувачення
в суді він може підтримувати одноосібно, або разом з потерпілим.
Стаття 409. Перехід з приватного обвинувачення в державне обвинувачення
1. Якщо згідно зі статтею 407 цього Кодексу вчинений злочин має характер
суспільно-небезпечного діяння і заподіяв збитків особам, які через поважні причини не
можуть захищати свої законні інтереси, тоді кримінальний процес у справі може почати
прокурор, незалежно від того, чи пред’явлена скарга потерпілим або клопотання у справі –
його законним представником.
2. Прокурор також має право під час будь-якого судочинства у справі за приватним
обвинуваченням, до початку вивчення доказів, пред’явити суду письмове подання про те,
що справа підтримується державним обвинуваченням. У такому випадку справа передається
прокурору. Досудове вивчення і слідство, а також розгляд справи в суді відбувається на
загальних підставах.
3. Досудове слідство зі злочину, згідно статті 407 цього Кодексу, відбувається у
загальному порядку, якщо не відомо про підозрюваного у вчиненні злочину.
4. Якщо справа розглядається за приватним обвинуваченням, але щодо
обвинуваченого у злочині висунуто також і державне обвинувачення, тоді судочинство за
приватним обвинуваченням припиняється, і матеріали справи передаються прокурору.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1637, 2003-06-19, Žin., 2003, Nr. 68-3070 (2003-07-09)
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24)
Стаття 410. Розгляд зустрічної скарги
1. Обвинувачений у справі за приватним обвинуваченням до початку розгляду
доказів у суді має право подавати скаргу на потерпілого, котрий його обвинувачує у
злочині, і підтримує приватне обвинувачення у справі, якщо такі дії мають відношення до
його обвинувачення. Якщо не буде досягнуто згоди між сторонами, тоді обидві скарги
розглядатимуться в одній справі у суді.
2. При розгляді у справі зустрічного обвинувачення, спочатку задаються питання,
потім надаються пояснення, перше слово надається обвинуваченому, який першим подав
скаргу. Йому першому надається і заключне слово.
Стаття 411. Приєднання до приватного обвинувачення
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Особи у справі, що розглядається за приватним обвинуваченням, які потерпіли через
злочин обвинуваченого, яких у зв’язку з цим пред’являють для приватного обвинувачення,
мають право до початку розгляду доказів у суді приєднатися до приватного обвинувачення.
Якщо ці особи на це не погоджуються, тоді справа розглядається за одним обвинуваченням.
Стаття 412. Зміст скарги потерпілого чи клопотання законного представника
1. Скарга чи клопотання на провадження судочинства за приватним звинуваченням
подається у письмовому вигляді.
2. У скарзі чи клопотанні має міститися: назва суду, до юрисдикції якого належить
розгляд справи; місце та час вчинення злочину, особа, що обвинувачується у злочині,
сутність злочину та інші обставини; відомості, які підтверджують обставини, наведені у
скарзі чи клопотанні; прізвища, імена та місце проживання потерпілого, особи, що
підозрюється у вчиненні злочину, свідків у справі. Скарга повинна бути підписана
потерпілим, а, згідно зі статтею 408 (п. 2), клопотання підписується законним
представником потерпілого.
3. Скарга, яка не відповідає вимогам цієї статті, не приймається і повертається її
пред’явникові.
4. Вимоги, передбачені у пункті 2 цієї статті, стосуються також і клопотання
законного представника потерпілого.
Стаття 413. Примирливе засідання
1. Якщо суд у порядку приватного обвинувачення одержує скаргу потерпілого чи/та
клопотання його законного представника, тоді він викликає за повісткою судді і особу,
обвинувачену у вчиненні злочину. Обвинуваченому у вчиненні злочину разом з повісткою
судді надсилається і копія скарги.
2. Призначене засідання починається з повідомлення судді про зміст пред’явленої
скарги потерпілого та/або клопотання його законного представника, а також пропозиції
щодо примирення. Після цього слово передається потерпілому та/або його законному
представникові, потім – обвинуваченому у вивченні злочину.
3. Потерпілий та/чи його законний представник, та обвинувачений у скоєнні злочину,
у разі примирення можуть скласти постанову про відшкодування збитків. Згідно договору
про відшкодування збитків, до нього мають надаватися ще й документи про виконання його
умов.
4. Як тільки буде домовлено
про примирення та укладено постанову про
відшкодування збитків, складається протокол судового засідання про примирення, який
підписують також потерпілий та/чи його законний представник, та обвинувачений.
5. Якщо потерпілий та/чи його законний представник, та обвинувачений у вчиненні
злочину не домовляються про примирення, тоді суддя приймає рішення про передачу скарги
потерпілого чи його законного представника на розгляд судового засідання.
6. Якщо потерпілий та/чи його законний представник, та обвинувачений у вчиненні
злочину не з'являються на судове засідання без поважних причин, тоді вважається, що
розгляд скарги за приватним обвинуваченням відкликається. У такому випадку розглядання
скарги припиняється.
7. Якщо обвинувачений у вчиненні злочину не з'являється на судове засідання без
поважних причин, тоді суддя приймає рішення про передачу скарги потерпілого чи його
законного представника на розгляд судового засідання.
Стаття 414. Дії суду до судового засідання
1. Судочинство після передачі скарги потерпілого на розгляд судового засідання до
його початку відбувається за правилами розділу XVIII цього Кодексу із зауваженням усіх
винятків цієї статті.
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2. Суддя, який прийняв рішення про передачу скарги потерпілого чи його законного
представника на розгляд судового засідання, має право запросити установи проведення
досудового слідства у визначений термін з'ясувати обставини справи, які суд не може
встановити самостійно, а розгляд справи відкладається на той час.
3. У справі за приватним обвинуваченням не пізніше ніж за три доби до початку
судового засідання, обвинуваченому має бути пред’явлена копія скарги потерпілого чи
клопотання його законного представника.
4. З приводу скарги потерпілого, чи клопотання його законного представника,
переданих на розгляд судового засідання, рішення приймається протягом двадцяти діб з
моменту одержання скарги чи клопотання, а справа на судовому засіданні розглядається не
більше чотирнадцяти діб з моменту ухвалення постанови судді про передачу скарги чи
клопотання на розгляд судового засідання.
Стаття 415. Розгляд справи в суді за приватним обвинуваченням
1. Розгляд справи в суді за приватним обвинуваченням відбувається згідно з
правилами, встановленими у розділі V цього Кодексу та винятками, визначеними у статтях
415–417 цього Кодексу.
2. Приватний обвинувач має права, визначені у статті 34 цього Кодексу.
3. Приватний обвинувач у справі під час розслідування доказів подає скаргу
потерпілого чи його законного представника для оголошення. Його голос зараховується як
приватного обвинувача або його представника.
Стаття 416. Відкликання обвинувачення
1. Приватний обвинувач має право до оголошення заключного слова відмовитись від
обвинувачення або примиритися з обвинуваченим.
2. Якщо приватний обвинувач не з'являється на судовому засіданні без поважних
причин, тоді його обвинувачення відкликається.
3. Якщо приватний обвинувач відмовився від обвинувачення або примирення з
обвинуваченим, тоді судочинство у справі припиняється.
Стаття 417. Перехід від державного до приватного обвинувачення
1. Якщо протягом досудового слідства з'ясується, що дії підозрюваного статтею 407
цього Кодексу визнаються злочином, тоді органи слідства чи дізнання поясняють
потерпілому, що той має право звертатися до суду в якості та у порядку, передбаченому для
приватного обвинувача. Тоді з приводу цього злочину припиняється досудове слідство на
загальних підставах.
2. Якщо при розгляді справи в суді, виникають підстави вважати, що цей злочин
може перекваліфікуватися із злочину, який підлягає розгляду за порядком державного
обвинувачення, у злочин, який підлягає розгляду за порядком приватного обвинувачення,
тоді головуючий судового засідання до завершення розгляду доказів запитує потерпілого,
щодо його згоди на те, щоб злочин було перекваліфіковано згідно статті 407 Кримінального
кодексу Литовської Республіки.
3. Коли є можливість для перекваліфікації злочину і потерпілий вимагає, щоб
обвинувачення підсудного складалося за порядком приватного обвинувачення, і після цього
суд віддаляється у нарадчу кімнату для прийняття належного рішення на законних
підставах.
РОЗДІЛ XXXI
СПРОЩЕНИЙ ПРОЦЕС У СПРАВІ
ПЕРША ЧАСТИНА
ПРОЦЕС УХВАЛЕННЯ СУДОВОГО ВИРОКУ У СПРАВІ
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Стаття 418. Право прокурора приймати розпорядження про завершення процесу
у справі
1. З приводу злочину, за який передбачено лише стягнення штрафу або міра
покарання може визначатися альтернативною, коли справа може не розглядатися у суді,
може бути видано відповідне розпорядження суду. Судове розпорядження про застосування
такого процесу у справі приймається в таких випадках, коли винуватець відшкодовує або
усуває заподіяні збитки, у разі їх наявності, або зобов’язується відшкодувати або усунути
заподіяні збитки.
2. Право видавати таке розпорядження у справі належить судді за поданням
прокурора про розпорядження припинити справу у суді.
3. Якщо під час досудового дізнання та слідства прокурор приймає рішення
звернутися до судді з приводу видачі розпорядження про завершення справи без передачі до
суду і обвинувачений цьому не заперечує, акт обвинувачення тоді не складається. У такому
випадку прокурор укладає заяву, і разом з матеріалами досудового слідства відсилає її до
суду, юрисдикції якого ця справа належить.
4. Коли прокурор подає до ухвали суду розпорядження про припинення справи без її
передачі до суду, він зобов’язаний повідомити про це також потерпілого. Потерпілий
протягом трьох діб з моменту видачі такого розпорядження має право оскаржити дії чи
рішення прокурора судді досудового слідства. Скарга розглядається у порядку,
встановленому у статті 64 цього Кодексу.
Посилання на статтю:
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24)
Стаття 419. Зміст заяви/розпорядження прокурора
У розпорядженні прокурора, переданому до суду з приводу ухвалення постанови про
завершення процесуальних дій у справі, повинно відзначатися:
1) ім’я, прізвище, дата народження, персональний код, сімейний стан, професія та
місце роботи обвинуваченого, а також, за бажанням прокурора, – відомості про інших осіб;
2) скорочене описання злочину, з приводу якого обвинувачений має бути покараний
за розпорядженням;
3) посилання на кримінальний закон, у якому зазначено про міру відповідальності з
приводу вчиненого злочину;
4) перелік обґрунтованих відомостей, за якими складається звинувачення;
5) пропозиція обвинуваченому про обрання міри покарання та
відповідь
обвинуваченого з цього приводу.
Стаття 420. Рішення судді
1. Суддя, який одержав розпорядження прокурора з приводу ухвалення постанови
про завершення процесуальних дій у справі разом з надісланими матеріалами досудового
слідства, не пізніше ніж протягом семи днів має прийняти одне з наступних рішень:
1) скласти розпорядження про передачу справи в суд;
2) передати справу на розгляд суду у випадках, зазначених в статті 423 цього
Кодексу;
3) припинити процесуальні дії у випадках, зазначених в статті 424 цього Кодексу;
.
2. У разі оскарження потерпілим розпорядження прокурора з приводу ухвалення
постанови про завершення процесуальних дій у справі, термін, передбачений у пункті 1 цієї
статті, обчислюється з моменту розгляду цієї скарги.
Стаття 421. Зміст судової постанови у справі
Суддя, що укладає судову постанову у справі, має зазначити:
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1) відомості, передбачені пунктами 1-4 статті 419 цього Кодексу;
2) рішення про визнання вини обвинуваченого;
3) міру покарання, передбачену для обвинуваченого;
4) постанови про конфіскацію майна, про заборону користуватися спеціальними
правами, про запобіжні заходи для обвинуваченого, а у разі виправдувального вироку у
справі – постанова про відшкодування збитків, про розпорядження речовими доказами, про
відшкодування процесуальних витрат;
5) клопотання про право обвинуваченого вимагати пояснень у справі при розгляді
справи в суді.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24)
Стаття 422. Право обвинуваченого вимагати розгляду справи у суді
1. Складене суддею розпорядження суду у справі передається обвинуваченому, а за
тимчасовою відсутністю обвинуваченого, судове розпорядження доручається передати за
підписом повнолітніх осіб, які разом з ним проживають, чи адміністрації з місця роботи
обвинуваченого. Якщо обвинувачений не погоджується з визначеною у судовому
розпорядженні мірою покарання, тоді протягом чотирнадцяти днів з моменту вручення йому
цього документу, він має право передати суду, який склав таке розпорядження чи судовий
вирок, клопотання з вимогою розгляду справи у суді.
2. Якщо обвинувачений подає, клопотання з вимогою розгляду справи у суді, тоді
судове розпорядження чи вирок не набуває законної чинності. Якщо обвинувачений не
скористується цим правом, судове розпорядження чи вирок у справі набуває чинності й
виконується у порядку, передбаченому цим Кодексом. Після набуття чинності судове
розпорядження чи вирок у справі оскарженню не підлягає.
Посилання на статтю:
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24)
Стаття 423. Ініціатива судді про передачу справи на розгляд суду
1. Суддя може прийняти постанову про передачу справи на розгляд суду у тому
випадку, коли обставини справи недостатньо з’ясовані і виникають сумніви, які можна
усунути тільки при розгляді справи у суді.
2. У разі ухвалення постанови з додержанням положень, передбачених у пункті 1 цієї
статті, суддя зобов’язаний пред’явити прокурору подання про завершення процесуальних
дій у справі і ухвалений судовий вирок передається обвинуваченому.
Стаття 424. Припинення процесу
1. Постанову про припинення кримінального процесу суддя ухвалює тоді, коли
виникають обставини, що унеможливлюють провадження процесу і після ухвалення
постанови про припинення процесу суддя зобов’язаний повідомити про це обвинуваченому,
потерпілому та прокурору. Прокурор та потерпілий мають право протягом семі діб, з
моменту повідомлення про ухвалення такої постанови, оскаржити постанову судді про
припинення процесу у справі вищестоящому суду.
2. Якщо вищестоящий суд, що розглядає скаргу, скасовує постанову про припинення
процесу у справі, тоді суддя іншого суду, ніж того, що скасував постанову про припинення
процесу у справі, має прийняти одне з рішень, про які йдеться у статті 420 (пункти 1-2
розділу 1).
Стаття 425. Вимога обвинуваченого чи ініціатива судді щодо судового розгляду
справи
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1. Після одержання клопотання обвинуваченого з вимогою про розгляд справи у суді,
суд зобов’язаний розглянути цю справу не пізніше десяти днів з моменту одержання такого
клопотання. За ініціативою судді, суд, який розглядає справу має відбутися не менш ніж за
три дні і не більш ніж за десять днів з моменту пред’явлення прокурорського наказу про
завершення судової справи та винесення вироку обвинуваченому.
2. За вимогою обвинуваченого чи з ініціативи судді розгляд справи у суді
відбувається згідно з правилами, зазначеними у розділі V цього Кодексу, окрім випадків,
коли під час судочинства замість акту обвинувачення прокурор видає наказ, що ухвалює
постанову про завершення справи у суді.
3. Якщо справа розглядається у тому ж самому суді, якому прокурор виніс постанову
про завершення судової справи, тоді подальший розгляд справи у цьому суді може
відбуватися за вимогою обвинуваченого, при чому у розгляданні справи не може брати
участь суддя того суду, що ухвалив вирок у справі.
4. Суд, який розглянув справу та визнав обвинуваченого винним, може обрати іншу
міру та обсяг покарання, ніж ті, що були визначені у попередньому судовому вироку. У разі,
якщо це передбачено законом, може бути призначена і міра покарання через позбавлення
волі. Якщо застосовано неналежний закон у справі, і це порушає сутність вироків у справах
також і інших обвинувачених, що не подали клопотання, суд може перевірити сутність та
правильність доведеної провини обвинуваченого. Згідно цієї статті, на законних підставах
обвинувачення не може ускладнюватися через неподання клопотання про розгляд справи з
цього приводу у суді.
5. Ухвалену судом постанову можна оскаржувати в загальному порядку.
Посилання на статтю:
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24)
ДРУГА ЧАСТИНА
ПРИСКОРЕНИЙ ПРОЦЕС
Стаття 426. Право прокурора прийняти рішення про завершення кримінальної
справи у прискореному процесуальному порядку
1. Якщо з’ясовані обставини вчинення злочину або якщо кримінальна справа може
розглядатися у дільничному суді, прокурор у той же день, коли був вчинений злочин та не
пізніше десяти днів з моменту його вчинення, може звернутися до суду, в компетенції та
юрисдикції якого знаходиться розгляд цієї справу, з клопотанням про розгляд справи у
прискореному процесуальному порядку.
2. У випадку, передбаченому пунктом 1 цієї статті, прокурор не складає акт
обвинувачення і може не подавати до суду матеріали досудового слідства. Із зазначеним
клопотанням про розгляд справи у прискореному процесуальному порядку прокурор
зобов’язаний з’явитися до суду у строки, встановлені пунктом 1 цієї статті. Прокурор
зобов’язаний також забезпечити явку до суду обвинуваченого, усіх потрібних свідків у
справі та інших учасників.
Посилання на статтю:
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24)
Стаття 427. Зміст клопотання прокурора
1. У клопотанні прокурора про розгляд справи у прискореному процесуальному
порядку повинно відзначатися ім’я, прізвище, дата народження, персональний код,
сімейний стан, професія та місце роботи обвинуваченого, відомості про колишні судимості,
а також, за бажанням прокурора, – відомості про інших осіб; скорочене описання злочину, з
приводу якого обвинувачений має бути покараний за розпорядженням; посилання на
кримінальний закон, у якому зазначено про міру відповідальності з приводу вчиненого
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злочину; обставини злочину; перелік обґрунтованих відомостей, за якими складається
звинувачення.
2. Один примірник клопотання про розгляд справи у прискореному процесуальному
порядку прокурор має передати обвинуваченому у справі.
Стаття 428. Судочинство у зв’язку із санкцією прокурора про розгляд справи у
прискореному процесуальному порядку
1. Якщо прокурор з’являється до дільничного суду з клопотанням про розгляд справи
у прискореному процесуальному порядку, у тому ж суді скликається засідання. На цьому
засіданні прокурор першим бере слово з приводу свого клопотання. Після цього суддя
запитує обвинуваченого з приводу того, чи погоджується він зі змістом інкримінованого
йому обвинувачення у клопотанні прокурора і чи погоджується він на провадження
подальшого судочинства з приводу цієї справи. У разі свого погодження на провадження
судочинства у суді обвинуваченому слід надати мотивоване пояснення щоб скористатися
часом для підготовки захисту. При поданні такого клопотання обвинувачений має зазначити
скільки йому потрібно часу для підготовки свого захисту.
2. Після того як будуть заслухані думки прокурора, потерпілого, обвинуваченого та
його захисника, суддя приймає одне з наступних рішень:
1) вчинити судочинство з цієї справи негайно в суді;
2) вчинити судочинство з цієї справи в суді іншим разом;
3) скасувати клопотання прокурора про розгляд справи у прискореному
процесуальному порядку.
3. Рішення, ухвалене на судовому засіданні згідно з пунктом 2 цієї статті,
оформлюється у вигляді протоколу, який оскарженню не підлягає.
Стаття 429. Скасування або повернення клопотання прокурора про розгляд
справи у прискореному процесуальному порядку
1. Суддя може прийняти рішення про скасування клопотання прокурора про розгляд
справи у прискореному процесуальному порядку у наступних випадках:
1) якщо прострочено термін, передбачений у статті 426 цього Кодексу;
2) якщо встановлено, що справа знаходиться в юрисдикції окружного суду.
2. Якщо на підставах, передбачених у пункті 1 цієї статті, скасовується клопотання
прокурора про розгляд справи у прискореному процесуальному порядку, прокурор на нову
передану до суду справу може укласти тільки акт обвинувачення. Далі процес відбувається у
загальному порядку.
3. Суддя може прийняти рішення про повернення клопотання прокурора про розгляд
справи у прискореному процесуальному порядку тоді, коли прокурор не забезпечує явку чи
прибуття обвинуваченого до суду. У такому випадку, якщо не скінчився термін,
встановлений у пункті 1 статті 426 цього Кодексу, прокурор знову може звернутися до суду
з клопотанням про розгляд справи у прискореному процесуальному порядку.
Посилання на статтю:
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24)
Стаття 430. Дії суду при перенесенні розгляду справи на інший день
1. Якщо обвинувачений, який за мотивацією того, що йому потрібно час для
підготовки свого захисту, не погоджується на негайний розгляд справи у суді, тоді суддя
зобов’язаний призначити інший день для розгляду справи у суді. У такому випадку суд, що
займається розглядом справи, має визначити термін для підготовки обвинуваченим захисту,
але цей термін не може бути більше двадцяти діб. Конкретний день для розгляду справи у
суді суддя призначає тільки тоді, коли вислухає думки усіх учасників процесу.
2. На тому ж засіданні, коли визначається новий день розгляду справи у суді, суддя
після одержання клопотань від прокурора та інших учасників процесу, або за власною
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ініціативою запрошує до суду свідків чи потерпілих, а з дозволу обвинуваченого, - і його
родину. Допитувати свідків чи потерпілих під час подальшого розгляду справи у суді
можливо тільки в тих випадках, коли є мотивоване клопотання щодо цього будь-кого з
учасників процесу або постанова суду. Якщо суд, що розглядає справу, вважає, що
клопотання про допит свідків чи потерпілих може тільки затягнути процесу у справі, тоді ці
клопотання можуть не задовольнятися.
3. За клопотанням прокурора, або за своєю власною ініціативою, суддя може
вирішити про застосування запобіжного заходу до обвинуваченого – у вигляді затримання в
порядку та на підставах, передбачених у розділі XI цього Кодексу.
4. Для запрошення учасників на судовий процес у справі суддя повинен їх викликати
за повістками.
Редакція статті 431 до 1 травня 2005 року.
Стаття 431. Особливості прискореного процесу за участю захисника
Якщо до появи у суді підозрюваного у вчиненні злочину, без запрошення його
захисника або присутності призначеного йому захисника, призначеного виконавцем
досудового слідства чи прокурором, не можуть з'явитися до суду через зайнятість або інші
поважні причини, тоді інтереси підозрюваного відстоює захисник у суді. Такому захиснику
дається можливість на побачення з підозрюваним та ознайомленням з матеріалами,
наданими судом.
Редакція статті 431 від 1 травня 2005 року.
Посилання на статтю:
Nr. X-81, 2005-01-20, Žin., 2005, Nr. 18-575 (2005-02-08)
Стаття 432. Прискорений розгляд справи у суді
1. Прискорений процесуальний порядок розгляду справи у суді визначається
правилами, наведеними у розділі V цього Кодексу, тільки замість акта обвинувачення
прокурор оголошує свою постанову про прискорений процесуальний порядок розгляду
справи.
2. Коли суд, який розглядає справу, постановляє, що для розгляду справи немає
достатніх обставин, тоді приймається рішення про повернення справи прокуророві. Таке
рішення оскарженню не підлягає. У такому випадку передбачена процедура за правилами,
визначеними у статті 429 (п. 2) цього Кодексу.
3. Ухвалюється постанова про порядок прискореного процесуального розгляду
справи і порядок її оскарження.
РОЗДІЛ XXXII
КОЛИ ОБВИНУВАЧЕНИЙ НЕ БЕРЕ УЧАСТІ У СПРАВІ
Стаття 433. Коли обвинувачений не бере участі у розгляді справи
Розгляд справи без участі обвинуваченого може відбуватися у випадку,
передбаченому статтею 246 цього Кодексу. Якщо виникає питання у розгляді справи без
участі обвинуваченого, суддя передає справу на розгляду суду. Якщо під час розгляду
справи у суді з'ясовується, що відсутній обвинувачений має право вирішити безпідставність
цієї справи, тоді розгляд справи відкладається.
Стаття 434. Порядок, за яким обвинувачений не бере участь у розгляді справи
Справа без участі обвинуваченого розглядається за правилами, передбаченими у
розділі V цього Кодексу з додержанням усіх винятків.
Стаття 435. Право обвинуваченого на забезпечення захисту
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При розгляді справи без участі обвинуваченого має брати участь його захисник в усіх
випадках. У розгляді справи в суді інтереси обвинуваченого захищає призначений судом
захисник, якщо обвинувачений не запросив свого захисника раніше або захисника не
запросили члени родини або близькі родичі підозрюваного.
Стаття 436. Особливі випадки, коли обвинувачений не бере участі у розгляді
справи
1. При розгляді справи без участі обвинуваченого, суд починає вивчення доказів
після того, як прокурор згідно з порядком, встановленим статтею 271 цього Кодексу,
пред’явить акт обвинувачення, а захисник висловить свою домку з приводу обвинувачення.
Учасники процесу можуть попросити у захисника уточнення його позиції.
2. При розгляді справи без участі обвинуваченого, не може використовуватися
можливість, передбачена статтею 273 цього Кодексу щодо скороченого розгляду доказів,
якщо у матеріалах справи зазначено про визнання провини обвинуваченого, яке не оспорює
захисник.
3. При розгляді справи без участі обвинуваченого заключне слово може передаватися
захисникові. Після цього суд за встановленим порядком може приймати своє рішення.
Стаття 437. Вручення та виконання ухвалених постанов з розглянутих справ без
участі обвинуваченого
1. При розгляді справи без участі обвинуваченого приймається постанова про
призначення захисника обвинуваченому. З моменту ухвалення постанови про призначення
захисника постанови суду починають набувати законної сили.
2. Виконання ухвалених та узаконених постанов до затримання засудженого або його
екстрадиції чи видачі згідно із Європейським ордером про арешт відбувається лише тоді,
коли вони можуть виконуватися без засудженого.
Посилання на статтю:
Nr. IX-2170, 2004-04-27, Žin., 2004, Nr. 72-2493 (2004-04-30)
Стаття 438. Порядок оскарження ухвалених постанов з розглянутих справ без
участі обвинуваченого
1. Засуджений, справа якого розглядалася на закритому засіданні без його участі, має
право подавати апеляційну скаргу, а у разі прострочення терміну подання скарги, також
наполягати на своїй участі у розгляді справи в апеляційному порядку. Якщо постанову вже
передано на виконання, тоді суду, що має право розглядати цю справу в апеляційному
порядку, за власною ініціативою або клопотанням засудженого чи його захисника, можуть
прийняти рішення про припинення виконання ухваленої постанови.
2. Якщо скарга, передбачена в пункті 1 цієї статті, подається засудженим, який
перебуває на волі, без поважних причин не з'являється на розгляд справи в апеляційному
порядку, суд апеляційної інстанції може розглянути справу без участі засудженого без
припинення апеляційного процесу.
3. Суд апеляційної інстанції, що одержав скаргу у справі засудженого, що не брав
участі у розгляді справи судом першої інстанції, зобов’язаний повторно провести
розслідування з приводу перевірки доказів, одержаних судом першої інстанції, для того щоб
з'ясувати, на яких доках ґрунтується обвинувальний вирок цього суду, якщо засуджений
оскаржує в апеляційному порядку вірність чи оцінку цих доказів. Повторне розслідування
цих доказів має проводитися незалежно від того, чи розглядались вже скарги інших
учасників процесу у цій справі. Постанови, ухвалені з приводу скарги засудженого під час
розгляду справи в апеляційному порядку чи касаційному порядку, можуть оскаржуватися в
загальному порядку.
4. Інші учасники процесу можуть оскаржувати постанови і ухвали у справі в порядку,
передбаченому статтею 313 цього Кодексу.
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ЧАСТИНА X
ОСКАРЖЕННЯ ПОСТАНОВ НИЖЧОГО СУДУ ВИЩОМУ СУДУ ТА РОЗГЛЯД
СКАРГ
Стаття 439. Оскарження постанов нижчестоящого суду вищестоящому суду
Учасники розгляду справи у суді та інші особи мають право згідно з встановленим у
цьому розділі Кодексу порядку оскарження постанови нижчестоящого суду вищестоящому
суду, за винятком випадків, коли цим Кодексом не передбачено спеціального порядку
оскарження окремих судових постанов.
Стаття 440. Порядок оскарження постанов нижчестоящого суду вищестоящому
суду
1. Учасники розгляду справи у суді мають право подавати вищестоящому суду
скарги на постанови нижчестоящого суду, якщо є підстави вважати, що постанови та ухвали
нижчестоящого суду порушають їхні права та правові інтереси. Скарги можуть подаватися і
іншими учасниками у справі, та особами, що не беруть участі у справі, до яких були
застосовані примусові заходи, передбачені у статті 163 цього Кодексу.
2. Скарги на постанови дільничного суду подаються окружному суду, а на постанови
окружного суду – апеляційним судам Литви, протягом семі днів з моменту ухвалення таких
постанов. Подані скарги приймаються судом. При одержанні скарги суд, якому вона
пред’явлена, протягом трьох днів з моменту її одержання, передає її разом з іншими
належними матеріалами вищестоящому суду.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
Стаття 441. Порядок розгляду справи у вищестоящому суді
1. Голова вищестоящого суду чи голова Відділу кримінальних справ доручає розгляд
справи судді чи колегії трьох суддів, при цьому один з цих суддів обирається головуючим
цієї колегії. Якщо оскаржена постанова ухвалена дільничним судом чи одним суддею
окружного суду, тоді скарга розглядається одним суддею окружного суду або Апеляційного
суду Литви, а якщо постанова окружного суду ухвалюється судовою колегією, тоді справа
розглядається колегією трьох суддів Відділу кримінальних справ Апеляційного суду Литви.
2. Скарга у вищестоящому суді має бути розглянута протягом семі діб з моменту
пред’явлення скарги суду.
3. Скарга розглядається на судовому засіданні, на якому повинні брати участь
прокурор та подавець скарги. Якщо скарга пред’являється заарештованим обвинуваченим
або підсудним, тоді в суді беруть участь також і захисники. Цих осіб повідомляють про дату
судового засідання, а у разі їх відсутності розгляд скарги не припиняється.
4. Подавець скарги, або захисники заарештованого, обвинуваченого чи підсудного
можуть надавати пояснення та аргументовані уточнення і доповнення у скарзі, а також
пред’являти усі потрібні для розгляду скарги документи.
Стаття 442. Рішення вищестоящого суду з приводу розглянутих скарг
1. Після розгляду скарги, суддя вищестоящого суду або судова колегія видаляється у
нарадчу кімнату для прийняття одного з наступних рішень:
1) скасувати скаргу та залишити судову постанову в силі;
2) відкликати судову постанову та ухвалити нову постанову з приводу скарги;
3) змінити судову постанову.
2. Постанова окружного суду чи апеляційного суду Литви стосовно набуття чинності
скарги з моменту її подання оскарженню не підлягає.
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РОЗДІЛ XI
ВІДНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
ПАРАГРАФ XXXIII
ВІДНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
У ЗВ’ЯЗКУ З ПОВІДОМЛЕННЯМ ПРО НОВІ ОБСТАВИНИ
Стаття 443. Скасування діючої судової постанови або вироку у зв’язку з новими
обставинами справи
1. Діюча судова постанова або вирок можуть бути скасовані у зв’язку з новими
обставинами, передбаченими статтею 444 цього Кодексу.
2. Скасування діючої судової постанови або вироку та відновлення справи у зв’язку з
новими обставинами відбувається у Колегії третейських суддів Відділу кримінальних справ
Верховного Суду Литви.
Стаття 444. Нові обставини, через які можливо відновити кримінальну справу
1. Нові обставини, через які можна скасувати постанову або вирок та відновити
кримінальну справу, є наступні:
1) коли діючим судовим рішенням встановлено фальсифікацію доказів, свідчень
свідка, потерпілого, обвинуваченого, підсудного, висновку і пояснень судового експерта, на
яких ґрунтується вирок;
2) коли вироком, що набрав законної сили, встановлені випадки перевищення
повноважень та зловживання судді у проваджені судочинства над підсудним;
3) коли вироком, що набрав законної сили, встановлені випадки зловживання з боку
органів досудового слідства по відношенню до підсудного, наслідком чого стало прийняття
неправильного або необґрунтованого рішення;
4) всі інші обставини, які не були і не могли бути відомі суду при винесенні судового
рішення або постанови, і які самі по собі або разом із раніше виявленими обставинами
доводять неправильність засудження або виправдання підсудного, хоча досудове та судове
розслідування справи зробило усе можливе, і коли ці обставини поодинці або разом можуть
довести невинність підсудного або пом’якшення чи ускладнення його вироку.
2. Коли згідно з пунктом 1 (1–3) цієї статті зазначені особи не можуть прийняти
відповідне рішення у зв’язку зі смертю звинуваченого або через закінчення строків давності
кримінальної відповідальності, нові обставини розглядаються у порядку, передбаченому
статтями 446 та 447 цього Кодексу.
Стаття 445. Строки відновлення кримінальної справи у зв’язку з новими
обставинами справи
У зв’язку з новими обставинами справа може відновлюватися не пізніше одного
місяцю з моменту виявлення нових обставин у справі.
Стаття 446. Порушення процесу у зв’язку з новими обставинами
1. Заяву про виникнення новоявлених обставин подається прокурору засудженим або
виправданим, їх захисниками чи представниками за законом, потерпілим, цивільним
позивачем чи цивільним відповідачем, або їх представниками.
2. У зв’язку з діючими постановами окружних судів клопотання осіб через нові
обставини справи розглядає верховний прокурор, а у зв’язку з діючими постановами та
вироками районних судів – верховний прокурор району, постанови і рішення Апеляційного
суду Литви а також постанови Верховного суду Литви – Генеральна прокуратура Литовської
Республіки.
3. Якщо прокурор вважає, що є підстави для кожного з наведених у статті 444 цього
Кодексу обставин, тоді він за власною ініціативою або за проханням учасників процесу
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може ухвалити постанову про порушення справи за новими обставинами, або згідно з
правилами цього Кодексу, призначити розслідування цих обставин або доручити слідство
установам досудового слідства.
4. Якщо прокурор не бачить підстав щодо порушення процесу через появу нових
обставин у справі, тоді він приймає рішення про скасування в порушенні справи. Про таке
рішення прокурор повідомляє зацікавлених осіб та надає їм пояснення про право
оскаржувати цю постанову вищому прокурору. Така постанова прокурора може
оскаржувати ся згідно з порядком і строками визначеними у статті 447 (пункт 2) цього
Кодексу.
Посилання на статтю:
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24)
Стаття 447. Дії прокурора після завершенні вивчення нових обставин
1. Після завершення вивчення нових обставин у справі і виникненні підстав щодо
відновлення справи, прокурор передає матеріали слідства та свій висновок голові Вищого
суду Литви.
2. У разі відсутності підстав для відновлення справи, прокурор припиняє своєю
постановою процесуальні дії у справі. Ця постанова доводиться до відома усіх зацікавлених
осіб, при цьому їм повідомляється про право оскаржувати постанову прокурора. Постанову
прокурора можна оскаржувати вищестоящому прокурору протягом п’яти діб з моменту її
подання, а постанову вищестоящого прокурора – суду першої інстанції, або протягом трьох
діб - окружному суду, якщо скарга розглядалась прокурором вищого окружного суду, та
Вільнюському окружному суду, якщо скарга розглядалась Генпрокурором Литовської
Республіки.
Стаття 448. Порядок відновлення кримінальної справи у суді у зв’язку з новими
обставинами
1. Відновлення справи у Вищому суді Литви з приводу появи нових обставин у
справі, розглядається і вирішується Відділом кримінальних справ колегії трьох суддів, яка
раніше не брала участь в розгляді цієї справи (окрім випадків, коли справа розглядалася на
пленарній сесії Вищого суду Литви). Ця колегія призначається головою Вищого суду Литви
чи головою Відділу кримінальних справ. Вони обирають доповідача, а одного із суддів
призначають головою колегії.
2. На засіданнях судової колегії розглядається висновок прокурора та матеріали
слідства. У разі необхідності може вимагатися і справа, постанова чи ухвала якої
підлягають скасуванню.
3. На судових засіданнях бере участь і прокурор. Особам, визначеним у пункті 1
статті 446 цього Кодексу, які подавали клопотання про відновлення справи за новими
обставинами, повідомляється про місце та час судового засідання, при цьому неявка цих
осіб не може перешкодити розгляду справи.
4. У призначений час голова судової колегії розпочинає судове засідання з промови
про висновок прокурора та судову постанову чи ухвалу, які підлягають перегляду. Після
цього голова колегії передає слово іншим присутнім на засіданні для доповіді. У разі
виникнення питання про відвід, суд його вирішує у порядку, передбаченому цим Кодексом.
5. Розгляд справи починається з доповіді судді, який доводить до присутніх сутність
висновку прокурора стосовно постанови або ухвали у справі.
6. Після доповіді судді пояснення у справі надає прокурор.
7. Суд, після вислуховування усіх доповідей, віддаляється у нарадчу кімнату для
прийняття рішення. Після прийняття рішення, судді повертаються у залу засідання і голова
колегії суддів повідомляє про резолюцію постанови без підстав щодо її обговорення.
Повний мотивований вирок укладається протягом трьох днів.
.
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Стаття 449. Ухвала судом висновку прокурора про відновлення кримінальної
справи
1. Суд, що розглядав висновок прокурора та матеріали слідства, може ухвалити одне
з наступних рішень:
1) скасувати постанову чи ухвалу суду, відновити справу та передати її на нове
розслідування в органи досудового слідства або суд;
2) скасувати постанову чи ухвалу суду та припинити справу;
3) відмовити у відновленні справи.
2. У разі ухвалення рішення про скасування постанови чи вироку та відновлення
справи, і її передачі на додаткове розслідування або розгляд у суді, припиняється виконання
будь-якої постанови чи ухвали з цього приводу у справі, винесеній будь-яким судом
Литовської Республіки.
Стаття 450. Відновлення процесу з розгляду кримінальної справи у зв’язку з
новими обставинами
Якщо кримінальна справа відновлюється у зв’язку з новими обставинами, справа
передається на досудове слідства та розгляду суду, а постанови з приводу цієї справи можна
оскаржувати у загальному порядку.
ЧАСТИНА XXXIV
ВІДНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ У ЗВ'ЯЗКУ З ЯВНИМ
ЗАСТОСУВАННЯМ НЕВІРНОГО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ
Стаття 451. Відновлення кримінальної справи у зв’язку із застосуванням
неналежних положень кримінального кодексу
Кримінальна справа, яку було розглянуто або залишено нерозглянутою у суді
касаційної інстанції, рішення та постанови з якої неможливо було оскаржити або які не були
оскаржені у касаційному порядку, може відновлюватися, якщо згідно з рішенням чи
постановою є підстави вважати, що закон було застосовано неналежним чином, тоді з цього
потрібно:
1) скасувати обвинувальний вирок чи подальші судові постанови і припинити
кримінальну справу;
2) злочинні дії засудженого перекваліфікувати відповідно до інших розділів чи
пунктів статті Кримінального кодексу Литовської Республіки, де передбачається
пом’якшення вироку за ці дії;
3) у разі виправлення порушень за статтями 63-65 Кримінального кодексу Литовської
Республіки, зменшити загальну міру призначеного покарання засудженого;
4) звільнити підсудного від відбуття покарання через завершення строків давності
передбаченого покарання;
5) на підставі акту про амністію звільнити засудженого від покарання, або
пом’якшити міру покарання.
Стаття 452. Право подання клопотань з приводу відновлення кримінальної
справи
1. Подавати клопотання Вищому суду Литви з приводу відновлення кримінальної
справи згідно зі статтею 451 цього Кодексу має право засуджений, його законний
представник чи захисник, а також генеральний прокурор Литовської Республіки. Голова
Вищого суду Литви має право передавати це питання на розгляд судової колегії. Клопотання
чи подання з приводу відновлення кримінальної справи може пред’являтися після
завершення відбуття покарання засудженим, чи скінчення строків виконання цього
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покарання, або скінчення терміну умовного покарання засудженого та дострокового його
звільнення від покарання через позбавлення волі.
2. Повторні клопотання чи подання з приводу відновлення кримінальної справи не
приймаються та не розглядаються.
Стаття 453. Ухвалення рішення про відновлення кримінальної справи
1. Голова Верховного суду Литви або голова Відділу кримінальних справ
постановляють, що одержані клопотання без підпису, подані з порушенням терміну,
встановленого пунктом 1 статті 452 цього Кодексу, з приводу повторного перегляду чи
розгляду на підставі статті 451 цього Кодексу, i повертаються особі або особам, які подавали
такі клопотання. Клопотання за належними підписами може подаватися знову.
2. Якщо клопотання стосується вимог цього Кодексу, голова Вищого суду Литви чи
голова відділу Кримінальних справ приймає рішення про передачу клопотання судової
колегії відділу Кримінальних справ.
3. Колегія трьох суддів відділу Кримінальних справ Вищого суду Литви протягом
одного місяця з моменту прийняття рішення, передбаченого у пункті 2 цієї статті, або за
наявністю підстав вважати, що засудженого слід звільнити від відбуття покарання в місці
позбавлення волі, з приводу чого негайно ухвалюється відповідна постанова, або
приймається рішення про відновлення справи.
4. Відновлена справа передається на розгляд:
1) Колегії трьох суддів відділу Кримінальних справ Вищого суду Литви, якщо справа
розглядалася у суді першої інстанції та апеляційному суді, або тільки у суді першої
інстанції;
2) Колегії семи суддів відділу Кримінальних справ Вищого суду Литви, якщо справа
розглядалася Колегією трьох суддів відділу Кримінальних справ Вищого суду Литви. На
розширеному засіданні колегії семі суддів не може брати участь суддя, який брав участь у
розглядів справи в суді касаційної інстанції;
3) Пленарній сесії відділу Кримінальних справ Вищого суду Литви, якщо справа
розглядалася Колегією семи суддів відділу Кримінальних справ Вищого суду Литви.
5. Колегії трьох суддів відділу Кримінальних справ Вищого суду Литви, що прийняла
постанову про відновлення кримінальної справи, тією ж самою постановою може
припинятися виконання постанов та ухвал, прийнятих раніше у цій справі.
Стаття 454. Розгляд відновленої кримінальної справи
1. При розгляді відновленої кримінальної справи у судових засіданнях беруть участь
прокурор та захисник. На судові засідання можуть викликати засудженого, його законного
представника, потерпілого або його представника. Неявка цих осіб після повідомлення їм
належним чином про місце та час розгляду справи, не повинно перешкоджати розгляду
справи.
2. Із самого початку розгляду справи головуючий колегією опитує учасників розгляду
справи з приводу їхньої думки щодо відводу судді, прокурора, захисника, перекладача або
секретаря судового засідання. Постанова про відвід ухвалюється в порядку статей 57–59 та
61 цього Кодексу.
3. Один з суддів повідомляє усім про сутність справи, ухвалену з у справі судову
постанову, а також клопотання про відновлення справи через появу нових обставин.
4. Після доповіді судді на засідання викликаються інші особи, яких розпитують
зрозумілою їм мовою. Перше слово надається особі, яка подала клопотання про відновлення
справи.
5. Суд, після вислуховування усіх доповідей, видаляється у нарадчу кімнату для
прийняття рішення. Після прийняття рішення, судді повертаються у залу засідання, й голова
колегії суддів повідомляє про резолюцію постанови без підстав щодо її обговорення.
Повний
мотивований вирок укладається протягом трьох днів. Якщо засудженого
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звільняють з місця позбавлення волі, тоді мотивований вирок може укладатися та
передаватися для виконання в день його ухвали.
6. Колегія у складі від трьох семи суддів підписують ухвалену постанову у повному
колегіальному складі, рішення, прийняті на окремих пленарних сесіях з Кримінальної
справи – головуючим пленарної сесії або заявником.
7. Під час проведення судових засідань ведеться протокол.
Стаття 455. Рішення суду, який розглядає справу
Суд, що розглядає справу, приймає одне з наступних рішень:
1) відкликати клопотання з приводу відновлення кримінальної справи;
2) змінити постанову або наступний вирок суду та припинити справу;
3) скасувати в касаційному або апеляційному порядку постанову або вирок суду (зі
змінами або без);
4) скасувати в касаційному або апеляційному порядку вирок суду, або залишити у
силі постанову або вирок суду (зі змінами або без), ухвалені судом першої інстанції або
апеляційним судом;
5) змінити постанову або вирок суду.
РОЗДІЛ XXXV
ВІДНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ З ПРИВОДУ ПОСТАНОВИ КОМІТЕТУ
З ПРАВ ЛЮДИНИ ООН АБО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
Зміна назви розділу:
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24)
Стаття 456. Відновлення кримінальної справи з приводу постанови Комітету з прав
людини ООН або Європейського суду з прав людини
Розгляд кримінальної справи у судах Литовської Республіки може бути відновлено,
якщо Комітет з прав людини ООН визнає, що вирок про засудження особи було прийнято з
порушенням Міжнародного пакту політичних і громадських прав, його додаткових
протоколів, або якщо Європейський суд с прав людини визнає, що вирок про засудження
особи було прийнято з порушенням Конвенції та її додаткових протоколів про захист
загальних свобод та прав людини, і якщо характер та серйозність цих порушень з приводу
засудження цих осіб буде доведено, тоді ці помилки мають бути виправлені а справа
засудженого відновлена.
Посилання на статтю:
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24)
Стаття 457. Право звернення з приводу відновлення кримінальної справи
1. Клопотання про відновлення кримінальної справи на підставах, зазначених у статті
456 цього Кодексу, з приводу порушень прав засуджено згідно із Міжнародним пактом
політичних і громадських прав та його додаткових протоколів, а також Конвенції та її
додаткових протоколів про захист загальних свобод та прав людини, передається
правонаступнику чи повноважному представнику цієї особи, або генеральному прокурору
Литовської Республіки.
2. Голова Верховного Суду Литовської Республіки може вимагати відновлення
кримінальної справи навіть за відсутністю клопотання, передбаченого у пункті 1 цієї статті.
Посилання на статтю:
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24)
Стаття 458. Подання клопотання або звернення про відновлення кримінальної
справи
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1. Клопотання або звернення про відновлення кримінальної справи разом з
відповідною чинною постановою Комітету з прав людини ООН, або Європейського суду з
прав людини, з перекладом цієї постанови литовською мовою, подається до Верховного
Суду Литви.
2. Клопотання або звернення має бути розглянутим протягом шести місяців з
моменту ухвали постанови Комітету з прав людини ООН або Європейського суду з прав
людини.
3. Повторне Клопотання або звернення з приводу тієї ж самої особи з тих же самих
підстав не може передаватися або розглядатися.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24)
Стаття 459. Рішення з приводу клопотання або звернення про відновлення
кримінальної справи
1. Голова Верховного Суду Литовської Республіки забезпечує подання клопотання
про відновлення справи без порушення вимог, передбачених в пункті 1 статті 457 та статті
458 цього Кодексу, а також вимог про відновлення розгляду справи у Європейському суді з
прав людини. Якщо такі порушення були при розгляді справи про відновлення у
Європейському суді з прав людини, тоді Голова Верховного Суду Литовської Республіки
постановляє про повернення клопотання заявникові. Подані належним чином клопотання
передаються третій судовій колегії для додержання вимог, передбачених у статті 456 цього
Кодексу. Судова колегія ухвалює рішення з приводу поданого клопотання не пізніше одного
місяця з моменту передачі цього клопотання до судової колегії.
2. Судова колегія, яка розглядає клопотання з приводу питання про відновлення
кримінальної справи, може прийняти одне із наступних рішень:
1) скасувати або не розглядати клопотання з приводу відновлення кримінальної
справи;
2) клопотання чи звернення передати Вищому адміністративному суду Литви, або
іншим компетентним інстанціям;
3) прийняти клопотання та відновити кримінальну справу.
3. Якщо рішення приймається згідно з пунктами 2 та 3 цієї статті, тоді судова колегія
передає справу на розгляд:
1) Колегії трьох суддів відділу Кримінальних справ Верховного Суду Литви, якщо
справа не розглядається в касаційному порядку. У такому випадку справа повинна
розглядатися тією ж самою судовою колегією, яка відновила кримінальну справу;
2) Пленарній сесії відділу Кримінальних справ Верховного Суду Литви, якщо справу
було розглянуто в касаційному порядку.
4. Судовій колегії, яка прийняла рішення про відновлення справи, тоді це рішення
може припинити ухвалення той же самої постанови у справі та виконання постанови.
Посилання на статтю:
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
Стаття 460. Відновлення розгляду кримінальної справи
1. Колегія суддів або засідання пленарної сесії Верховного суду Литви, що
розглядають кримінальну справу, можуть відновити розгляд кримінальних справ,
визначивши при цьому найкоротший термін відновлення кримінальної справи з моменту
ухвалення відповідної постанови.
2. У судочинстві можуть брати участь особи, які подали клопотання про відновлення
кримінальної справи. У засіданні беруть участь прокурор та захисник. Про засідання
повідомляється засудженому, потерпілому або його представникові за законом. Якщо
справу відновлюють на підставах, пов’язаних з питаннями, що вирішуються у касаційному

149
порядку, тоді про це повідомляється усім особам, які мають право брати участь у розгляді
справи в касаційному порядку. Неявка осіб, яким було належним чином повідомлено про
місце та час розгляду відновленої справи, не може перешкодити розгляду справи.
3. За клопотанням заявника з приводу розгляду справи суддя викладає сутність
справи, судової постанови, зміст клопотання про відновлення справи. Після доповіді судді
слово з приводу клопотання про відновлення справи передається заявникові, що подав
клопотання. Після цього суд передає слово іншим особам, що беруть участь у розгляді
питання з приводу відновлення справи. Клопотання про відновлення справи надає право
останнього слова та надання додаткових пояснень заявнику.
4. Після закінчення відновленого судового слідства, залежно від його результатів, суд
відкриває судові дебати з приводу додатково досліджених обставин, надає підсудному
останнє слово і виходить до нарадчої кімнати, щоб винести вирок.
5. Усі обґрунтовані постанови укладаються та підписуються не пізніше десяти діб з
моменту їх ухвалення. Їх підписують всі члени судової колегії або голова чи доповідач
пленарної сесії.
6. Якщо при розгляді відновленої справи вирішується про звільнення засудженого з
місця позбавлення волі, тоді відповідна постанова передається для виконання в день її
ухвалення.
7. Під час проведення судових засідань ведеться протокол.
Стаття 461. Рішення суду про відновлення розгляду кримінальної справи
1. Коли під час наради при винесенні вироку суд визнає необхідним з'ясувати будьяку обставину, яка має значення для справи, то він, не виносячи вироку, своєю ухвалою, а
суддя - постановою відновлює судове слідство у таких випадках:
1) при скасування клопотання поновлення кримінальної справи залишається у силі
судова постанова або наступна постанова суду;
2) при скасуванні постанови або вироку суду та припиненні справи;
3) при скасуванні постанови або вироку суду та переданні справи на нове
розслідування або вивчення до суду першої інстанції;
4) у разі пропуску строку на апеляційне оскарження з поважних причин особи, які
мають право на подання апеляції, можуть заявити клопотання перед судом, який постановив
вирок чи виніс ухвалу, постанову (зі змінами або без), про відновлення пропущеного строку;
5) за результатами розгляду клопотання суд виносить ухвалу, постанову, якою
відновлює пропущений строк або відмовляє у його відновленні, і визнає апеляцію такою, що
не підлягає розгляду;
6) скасовується касаційний вирок і ухвалюється нова постанова;
7) змінюється судова постанова або вирок.
2. Суд, який ухвалює рішення про відновлення розгляду кримінальної справи, може
змінювати окремі частини своєї постанови або вироку.
3. Постанова суду ухвалена у порядку, передбаченому цією статтею, є остаточною і
оскарженню не підлягає.

Доповнення до Кримінально-процесуального Кодексу Литовської Республіки
ВИКОНАННЯ ПРАВОВИХ АКТІВ ЄВРОСОЮЗУ
13 червня 2002 року Рада ухвалила постанову 2002/584/TVR про процедуру взаємної
передачі осіб держав-членів ЄС згідно із Європейським ордером на арешт.
До Кодексу додається у додатку:
Nr. IX-2170, 2004-04-27, Žin., 2004, Nr. 72-2493 (2004-04-30)
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_________________
Зміни:
1.
Закон Сейму Литовської Республіки
Nr. IX-1490, 2003-04-08, Žin., 2003, Nr. 39-1765 (2003-04-25)
ЗАКОН ПРО ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ПРАВОВОГО ЗАКОНУ, ПРАВОВОГО ЗАКОНУ
ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ СПРАВУ, ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ,
КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ
Цей закон набуває чинності з моменту вступу Литовської Республіки до Євросоюзу.
Зміни:
Закон Сейму Литовської Республіки
Nr. IX-1732, 2003-09-16, Žin., 2003, Nr. 92-4138 (2003-10-01)
ЗАКОН ПРО ЗМІНИ У СТАТТЯХ 1 І 2 ЧЕТВЕРТОГО ПАРАГРАФУ ЗАКОНУ ПРО
ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ПРАВОВОГО ЗАКОНУ, ПРАВОВОГО ЗАКОНУ ПРО
ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО КОДЕКСУ, ЦИВІЛЬНОПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ, КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ
Цей закон набуває чинності з моменту вступу Литовської Республіки до Євросоюзу.
2.
Закон Сейму Литовської Республіки
Nr. IX-1496, 2003-04-10, Žin., 2003, Nr. 38-1734 (2003-04-24)
ЗАКОН, УХВАЛЕНИЙ 14 БЕРЕЗНЯ 2002 РОКУ ПРО ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ У
СТАТТЯХ NR. IX-785, 21, 48, 50, 52, 127, 142, 143, 151, 158, 161, 163, 165, 212, 217, 232,
233, 234, 237, 244, 254, 255, 256, 266, 276, 287, 303, 318, 319, 322, 323, 326, 327, 329, 332, 342,
351, 353, 362, 375, 380, 397, 421, 440, 458, 459 ТА ДОДАТКУ СТАТТІ 362(1)
КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ
Цей закон набуває чинності з 1 травня 2003 року.
3.
Закон Сейму Литовської Республіки
Nr. IX-1637, 2003-06-19, Žin., 2003, Nr. 68-3070 (2003-07-09)
ЗАКОН ПРО ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ У СТАТТЯХ
КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ

151, 168, 186, 276, 407, 409

4.
Закон Сейму Литовської Республіки
Nr. IX-1993, 2004-01-29, Žin., 2004, Nr. 25-761 (2004-02-14)
ЗАКОН ПРО ЗМІНИ ТА
ДОПОВНЕННЯ У СТАТТІ
ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ

154 КРИМІНАЛЬНО-

6.
Закон Сейму Литовської Республіки
Nr. IX-2170, 2004-04-27, Žin., 2004, Nr. 72-2493 (2004-04-30)
ЗАКОН ПРО ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ У СТАТТЯХ 1, 51, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 122, 437,
А ТАКОЖ ЗАКОН ПРО ДОПОВНЕННЯ ТА ДОДАТКИ У СТАТТЯХ 17(1), 69(1), 71(1),
77(1) КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ
Цей закон набуває чинності з моменту вступу Литовської Республіки до Євросоюзу.
7.
Закон Сейму Литовської Республіки
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Nr. IX-2336, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4276 (2004-07-24)
ЗАКОН ПРО ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ У СТАТТЯХ 65, 94, 103, 109, 139, 151, 154, 158,
168, 181, 218, 220, 225, 232, 237, 239, 240, 306, 313, 346, 360, 364, 370, 377, 403, 409, 418, 421,
422, 425, 426, 429, 446, 456, 457, 458 ТА ЗМІНУ НАЗВИ РОЗДІЛУ XXXV КРИМІНАЛЬНОПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ
Статті 10, 11, 12, 14, 15, 16 та цього Закону набувають чинності з 1 січня 2005 року.
Набуття чинності цього закону регулюється:
Законом Сейму Литовської Республіки
Nr. IX-2337, 2004-07-08, Žin., 2004, Nr. 115-4277 (2004-07-24)
ЗАКОН ПРО ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ У СТАТТЯХ 65, 94, 103, 109, 139, 151,
154, 158, 168, 181, 218, 220, 225, 232, 237, 239, 240, 306, 313, 346, 360, 364, 370, 377,
403, 409, 418, 421, 422, 425, 426, 429, 446, 456, 457, 458 ТА ЗМІНУ НАЗВИ РОЗДІЛУ
XXXV КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ, ТА ЙОГО НАБУТТЯ
ЧИННОСТІ
8.
Закон Сейму Литовської Республіки
Nr. IX-2553, 2004-11-09, Žin., 2004, Nr. 171-6307 (2004-11-26)
ЗАКОН ПРО ЗМІНИ У СТАТТЯХ 120, 121, 126 ТА ДОПОВНЕННЯ У СТАТТІ 132(1)
КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ
9.
Закон Сейму Литовської Республіки
Nr. X-81, 2005-01-20, Žin., 2005, Nr. 18-575 (2005-02-08)
ЗАКОН ПРО ЗМІНИ У СТАТТЯХ 50, 51, 103, 104, 106, 118, 361 ТА 431 КРИМІНАЛЬНОПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ
Цей закон набуває чинності з 1 травня 2005 року.
*** Кінець ***

Відредаговано: Аушріне Трапінскієне (2005-02-10)
autrap@lrs.lt

