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DĖL POLIGRAFO NAUDOJIMO  

 

Pastarojo meto įvykiai sukėlė nemažai įvairių diskusijų apie poligrafo panaudojimo galimybes, 

privalumus ir trūkumus. Nors poligrafo atžvilgiu išsakyta nemažai kritikos, tačiau bendrai paėmus šio 

prietaiso nauda yra neabejotina.  

Todėl būtina naujai įvertinti galiojantį LR poligrafo naudojimo įstatymą, pašalinti esamas reguliavimo 

spragas, o taip pat, atsižvelgus į tarptautinę praktiką, plėsti poligrafo panaudojimo galimybes. 

 

Šiuo metu poligrafo naudojimo atvejai siejami su darbu su įslaptinta informacija.   

Svarstytinos tokios naujos poligrafo panaudojimo galimybės: 

1) tiriant nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams 

(LR baudžiamojo kodekso XXXIII skyrius), Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos 

vientisumui ir konstitucinei santvarkai (LR baudžiamojo kodekso XVI skyrius), visuomenės 

saugumui (LR baudžiamojo kodekso XXXV skyrius). 

Taip pat svarstytinas poligrafo panaudojimas tiriant ir kitus nusikaltimus bei baudžiamuosius 

nusižengimus. 

2) įtariamųjų/kaltinamųjų parodymų teisingumo patikrinimui. 
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Taip pat svarstytinas poligrafo panaudojimas ir kitų baudžiamojo proceso dalyvių (nukentėjusiųjų, 

liudytojų, byloje dalyvaujančių ekspertų ar specialistų) parodymų teisingumo patikrinimui.  

3) įtariamųjų/kaltinamųjų/nuteistųjų teiginių patikrinimui šiais atvejais: 

i) sprendžiant dėl procesinės prievartos priemonės parinkimo (LR baudžiamojo proceso 

kodekso reguliavimo sritis); 

ii) sprendžiant dėl galutinės bausmės dydžio nustatymo (LR baudžiamojo kodekso 

reguliavimo sritis); 

iii) sprendžiant dėl bausmės vykdymo atidėjimo, atleidimo nuo bausmės bei bausmės dalies 

pakeitimo švelnesne bausme (LR baudžiamojo kodekso reguliavimo sritis); 

iv) sprendžiant dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos ar atleidimo nuo bausmės (LR 

bausmių vykdymo kodekso reguliavimo sritis). 

 

Vadovaudamasi LR Seimo statuto 9 str., prašau pagal kompetenciją pareikšti nuomonę šiais 

klausimais: 

1) kokios šiuo metu egzistuoja poligrafo naudojimo problemos, kurias galima būtų išspręsti 

keičiant LR poligrafo naudojimo įstatymą? 

2) kokiais iš šiame rašte paminėtų atvejų (ar kitais atvejais) poligrafą naudoti būtų tikslinga ir 

realu? 

 
LR Seimo narė       Agnė Zuokienė 

 

                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


