LIETUVOS RESPUBLIKOS
ASMENŲ, REPRESUOTŲ UŽ PASIPRIEŠINIMĄ OKUPACINIAMS REŽIMAMS,
TEISIŲ ATKŪRIMO ĮSTATYMO NR. I-180 3 IR 5 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS
2016 m. spalio 11 d. Nr. XII-2661
Vilnius

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 3 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Šio įstatymo 1 straipsnyje nurodytiems asmenims pažymėjimus apie jų nuteisimo,
įkalinimo, ištrėmimo ar kitokio laisvės apribojimo laiką (toliau – pažymėjimas) pagal šių
asmenų, jų sutuoktinių, giminaičių (vaikų, įvaikių, vaikaičių, taip pat brolių ir seserų) arba
politinių kalinių ir tremtinių interesams atstovaujančių asociacijų, taip pat pagal kitų valstybės
institucijų ir asociacijų, kurios kreipiasi už pasipriešinimą okupacijoms represuotų ir dėl to
nukentėjusių asmenų interesais, rašytinius prašymus išduoda:
1) Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – teisminių institucijų represuotiems asmenims;
2) Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra (toliau – Generalinė prokuratūra) – ne
teismo tvarka represuotiems asmenims;
3) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – Vidaus reikalų ministerija) –
ištremtiems asmenims.“

2 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 5 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:
„4. Teismo posėdyje, kuriame nagrinėjamas skundas dėl sprendimo išduoti pažymėjimą
arba atsisakymo jį išduoti pagrįstumo, gali dalyvauti prokuroras, taip pat asmuo, kuriam buvo
išduotas pažymėjimas arba atsisakyta jį išduoti, šio asmens sutuoktinis, giminaičiai (vaikai,
įvaikiai, vaikaičiai, broliai ir seserys), šio asmens atstovas, nukentėjusysis, nukentėjusiojo
sutuoktinis, giminaičiai (vaikai, įvaikiai, vaikaičiai, broliai ir seserys), nukentėjusiojo atstovas,
taip pat politinių kalinių ir tremtinių interesams atstovaujančių asociacijų, taip pat kitų valstybės
institucijų ir asociacijų, kurios kreipiasi už pasipriešinimą okupacijoms represuotų ir dėl to
nukentėjusių asmenų interesais, įgaliotieji atstovai. Šių asmenų neatvykimas nekliudo nagrinėti
bylą.“
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2. Pakeisti 5 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:
„6. Po teisėjo kalba prokuroras. Šiam baigus, kalba asmuo, kuriam buvo išduotas
pažymėjimas arba atsisakyta jį išduoti, kiti asmenys, nurodyti šio straipsnio 4 dalyje, jeigu jie yra
pareiškėjai byloje.“
3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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