LIETUVOS RESPUBLIKOS
BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO 9, 185, 186, 275, 276, 283 STRAIPSNIŲ IR
PRIEDO PAKEITIMO
ĮSTATYM AS
2014 m. liepos 17 d. Nr. XII-1080
Vilnius

1 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 9 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų atvejų, leidžiama neviešai nagrinėti teisme
bylas

dėl nusikalstamų

veikų,

kuriomis

kaltinami arba

dėl kurių

yra

pripažinti

nukentėjusiaisiais jaunesni kaip aštuoniolikos metų asmenys, nusikaltimų ir baudžiamųjų
nusižengimų žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui bylas, taip pat
kitas bylas, kai siekiama užkirsti kelią paskelbti žinias apie privatų proceso dalyvių
gyvenimą arba kai nukentėjusiajam dėl viešo bylos nagrinėjimo gali būti psichinė trauma
ar kitokių sunkių pasekmių, taip pat kai apklausiamas liudytojas ar nukentėjusysis,
kuriems taikomas anonimiškumas.“

2 straipsnis. 185 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 185 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„185 straipsnis. Nukentėjusiojo apklausa
Nukentėjusysis šaukiamas ir apklausiamas kaip liudytojas. Jeigu nukentėjusiajam
dėl apklausos gali būti psichinė trauma ar kitokių sunkių pasekmių, taikomos šio Kodekso
186 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalių nuostatos.“

3 straipsnis. 186 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 186 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Jaunesni kaip aštuoniolikos metų liudytojas ar nukentėjusysis ikiteisminio
tyrimo metu paprastai apklausiami ne daugiau kaip vieną kartą. Tais atvejais, kai
ikiteisminio tyrimo metu būtina pakartotinė jaunesnio kaip aštuoniolikos metų liudytojo ar
nukentėjusiojo apklausa, juos paprastai apklausia tas pats asmuo. Jų apklausos metu gali
būti daromas vaizdo ir garso įrašas. Jeigu jaunesnių kaip aštuoniolikos metų liudytojo ar
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nukentėjusiojo apklausoje dalyvauja įtariamasis ar jo gynėjas, ikiteisminio tyrimo teisėjas
privalo užtikrinti, kad tokiam liudytojui ar nukentėjusiajam nebūtų daromas neleistinas
poveikis. Jaunesni kaip aštuoniolikos metų liudytojas ir nukentėjusysis į teisiamąjį posėdį
šaukiami tik išimtiniais atvejais.“

4 straipsnis. 275 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 275 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:
„5. Jaunesniems kaip aštuoniolikos metų nukentėjusiesiems ir liudytojams, taip pat
nukentėjusiesiems, kuriems dėl apklausos gali būti psichinė trauma ar kitokių sunkių
pasekmių, klausimai užduodami tik per teisiamojo posėdžio pirmininką, o prireikus – per
atstovą.“

5 straipsnis. 276 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 276 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Be to, teisiamajame posėdyje gali būti balsu perskaityti asmenų, apklaustų
teisme

atidėjus

bylos

nagrinėjimą

ar

padarius

pertrauką

šio

Kodekso

243

ir

244 straipsniuose nustatyta tvarka, parodymai, taip pat liudytojo ar nukentėjusiojo, pagal
teismo

nutartį nepašauktų į teisiamąjį posėdį dėl to,

kad

jiems buvo

taikytas

anonimiškumas arba kad jie neturi aštuoniolikos metų, arba kad dėl apklausos jiems galėjo
būti psichinė trauma ar kitokių sunkių pasekmių, parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo
teisėjui.“

6 straipsnis. 283 straipsnio pakeitimas
Papildyti 283 straipsnį 6 dalimi:
„6. Jeigu nukentėjusiajam dėl apklausos gali būti psichinė trauma ar kitokių sunkių
pasekmių, nukentėjusysis teismo nutartimi gali dalyvauti ne visą bylos nagrinėjimo laiką.
Toks nukentėjusysis teisiamajame posėdyje taip pat gali būti neapklausiamas. Šiuo atveju
teisme turi būti balsu perskaitomi parodymai, nukentėjusiojo duoti ikiteisminio tyrimo
teisėjui, arba paskelbiamas ikiteisminio tyrimo metu padarytas garso ir vaizdo įrašas. Jeigu
toks nukentėjusysis šaukiamas į teismą, jo apsaugos interesais teisėjo ar teismo nutartimi
kaltinamajam ir kitiems proceso dalyviams gali būti neleista būti patalpoje, kurioje
atliekama apklausa. Tokiu atveju privalomai turi būti daromas garso ir vaizdo įrašas, o
kaltinamajam ir kitiems proceso dalyviams turi būti sudaromos sąlygos stebėti ir girdėti
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apklausą iš kitos patalpos ir per teisėją ar teismą užduoti apklausiamam asmeniui
klausimus.“
7 straipsnis. Kodekso priedo pakeitimas
1. Papildyti Kodekso priedą nauju 10 punktu:
„10. 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/36/ES
dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičianti Tarybos
pamatinį sprendimą 2002/629/TVR (OL 2011 L 101, p. 1).“
2. Buvusius Kodekso priedo 10 ir 11 punktus laikyti atitinkamai 11 ir 12 punktais.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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