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1 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 14 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Išnagrinėtos administracinės bylos medžiaga, išskyrus medžiagą tų bylų, kurios buvo
išnagrinėtos uždarame teismo posėdyje, arba bylos medžiagą, kurioje yra asmens, kurio
konfidencialumas užtikrintas Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo (toliau –
Pranešėjų apsaugos įstatymas) nustatyta tvarka, asmens duomenų, yra vieša ir su ja gali
susipažinti suinteresuoti asmenys, įskaitant ir byloje nedalyvavusius asmenis. Tokią teisę šie
asmenys įgyja, kai sprendimas byloje arba nutartis nutraukti bylą ar skundą (prašymą,
pareiškimą) palikti nenagrinėtą įsiteisėja. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius (toliau –
Seimo kontrolierius), Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolierius (toliau – vaiko
teisių apsaugos kontrolierius) ir Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolierius (toliau –
lygių galimybių kontrolierius) turi teisę susipažinti ir su neišnagrinėtos bylos medžiaga, kai tai
reikalinga vykdant jų pareigas.“

2 straipsnis. 49 straipsnio pakeitimas
1. Papildyti 49 straipsnį nauja 3 dalimi:
„3. Teismas turi teisę nuspręsti neleisti proceso dalyviams susipažinti su bylos medžiaga,
kurioje yra asmens, kurio konfidencialumas užtikrintas Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta
tvarka, asmens duomenų.“
2. Buvusią 49 straipsnio 3 dalį laikyti 4 dalimi.

3 straipsnis. 59 straipsnio pakeitimas
Papildyti 59 straipsnį 5 dalimi:
„5. Asmenys, kurių konfidencialumas turi būti užtikrintas Pranešėjų apsaugos įstatymo
nustatyta tvarka, liudyti paprastai nešaukiami. Kai tokio asmens parodymai turi esminę reikšmę
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bylai teisingai išnagrinėti ir jam nedalyvaujant nėra kitų galimybių nustatyti bylai reikšmingas
aplinkybes, teismas motyvuota nutartimi gali nuspręsti asmenį, kurio konfidencialumas turi būti
užtikrintas, šaukti liudytoju. Teismas gali pavesti policijai organizuoti šio liudytojo atvykimą į
teismą taip, kad būtų užtikrintas jo konfidencialumas. Teismas privalo imtis priemonių, kad
asmens, kurio konfidencialumas turi būti užtikrintas, tapatybė nebūtų atskleista proceso
dalyviams ar kitiems asmenims. Šio liudytojo asmens duomenys surašomi atskirame procesinio
dokumento priede, kuris laikomas voke ir saugomas atskirai nuo bylos medžiagos. Liudytojas
gali būti apklausiamas garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis sudarius akustines ir
vizualines kliūtis nustatyti jo asmens tapatybę. Šiuo atveju liudytojo parodymai fiksuojami garso
ar vaizdo įrašu sudarius akustines ir vizualines kliūtis nustatyti jo asmens tapatybę arba įrašomi
apklausos protokole.“

4 straipsnis. 86 straipsnio pakeitimas
Papildyti 86 straipsnį 4 dalimi:
„4. Teismo sprendimas negali būti pagrįstas vien tik liudytojų, kurių konfidencialumas
yra užtikrintas, parodymais.“
5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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