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1 straipsnis. 91 straipsnio 5 dalies pakeitimas ir papildymas
Pakeisti ir papildyti 91 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:
„5. Jeigu Europos arešto orderis išduotas dėl Lietuvos Respublikos piliečiui ar
užsieniečiui paskirtos su laisvės atėmimu susijusios bausmės vykdymo, o jis asmeniškai
nedalyvavo nagrinėjant bylą teisme ir buvo priimtas sprendimas paskirti su laisvės atėmimu
susijusią bausmę, Lietuvos Respublikos pilietis ar užsienietis gali būti neperduodamas,
išskyrus atvejus, kai Europos arešto orderyje nurodyta, kad pagal Europos arešto orderį
išdavusios Europos Sąjungos valstybės narės nacionalinės teisės aktuose nustatytus proceso
reikalavimus:
1) asmeniui laiku buvo asmeniškai įteiktas teismo šaukimas arba asmuo kitomis
priemonėmis gavo oficialią informaciją apie numatytą bylos nagrinėjimo teisme laiką ir vietą
tokiu būdu, kad akivaizdu, jog jis žinojo apie numatytą bylos nagrinėjimą teisme, taip pat
asmuo buvo informuotas, kad sprendimas gali būti priimtas, nors jis neatvyks į bylos
nagrinėjimą teisme, arba
2) asmuo, žinodamas apie numatomą bylos nagrinėjimą teisme, įgaliojo savo pasirinktą
ar valstybės paskirtą gynėją jį ginti bylos nagrinėjimo teisme metu ir tas gynėjas iš tiesų šį
asmenį gynė bylos nagrinėjimo teisme metu, arba
3) asmeniui įteikus sprendimą ir jį aiškiai informavus apie teisę į bylos persvarstymą
arba teisę paduoti apeliacinį skundą, kuriuos nagrinėjant šis asmuo turi teisę dalyvauti ir kurie
suteikia galimybę bylą, įskaitant naujus įrodymus, pakartotinai nagrinėti iš esmės, o po šio
proceso pirminis sprendimas gali būti panaikintas, asmuo aiškiai nurodė, kad jis neginčija
sprendimo, arba per nustatytą laikotarpį nepareikalavo persvarstyti bylą ar nepadavė
apeliacinio skundo, arba
4) tuo atveju, kai sprendimas asmeniui nebuvo asmeniškai įteiktas, tačiau Europos
arešto orderyje patvirtinama, kad po asmens perdavimo šis sprendimas bus nedelsiant
asmeniškai įteiktas ir šis asmuo bus aiškiai informuotas apie teisę į bylos persvarstymą arba
teisę paduoti apeliacinį skundą, kuriuos nagrinėjant šis asmuo turės teisę dalyvauti ir kurie
suteikia galimybę bylą, įskaitant naujus įrodymus, pakartotinai nagrinėti iš esmės, o po šio
proceso pirminis sprendimas galės būti panaikintas, taip pat kad asmuo bus informuotas apie
laikotarpį, per kurį jis turi reikalauti persvarstyti bylą arba paduoti apeliacinį skundą, kaip
nurodyta Europos arešto orderyje.“
2 straipsnis. Kodekso priedo papildymas ir pakeitimas
1. Papildyti Kodekso priedą nauju 21 punktu:
„21. 2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2009/299/TVR, iš dalies
keičiantis pamatinius sprendimus 2002/584/TVR, 2005/214/TVR, 2006/783/TVR,
2008/909/TVR ir 2008/947/TVR ir stiprinantis asmenų procesines teises bei skatinantis
tarpusavio pripažinimo principo taikymą sprendimams, priimtiems atitinkamam asmeniui
asmeniškai nedalyvavus teisminiame nagrinėjime (OL 2009 L 81, p. 24).“
2. Buvusius Kodekso priedo 21, 22, 23 punktus laikyti atitinkamai 22, 23, 24 punktais.

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
Šis įstatymas įsigalioja 2013 m. liepos 1 d.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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