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1 straipsnis. Kodekso papildymas 91 straipsniu
Papildyti Kodeksą 91 straipsniu:
„91 straipsnis. Bylos medžiagos viešumas
1. Išnagrinėtos bylos medžiaga, išskyrus medžiagą tų bylų ar jų dalių, kurios buvo
išnagrinėtos neviešame teismo posėdyje, yra vieša ir su ja gali susipažinti ir byloje nedalyvavę
asmenys. Šią teisę byloje nedalyvavę asmenys įgyja, kai teismo nuosprendis ar teismo procesą
užbaigianti nutartis įsiteisėja, o jeigu byla gali būti nagrinėjama kasacine tvarka, – ją išnagrinėjus
kasacine tvarka arba pasibaigus apskundimo kasacine tvarka terminui.
2. Viešame posėdyje priimdamas nuosprendį ar teismo procesą užbaigiančią nutartį,
teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva motyvuota nutartimi
nustatyti, kad bylos medžiaga ar jos dalis yra nevieša, kai reikia apsaugoti žmogaus asmens, jo
privataus

gyvenimo

ir

nuosavybės

slaptumą,

informacijos

apie

žmogaus

sveikatą

konfidencialumą ir kitais šio kodekso 9 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais, taip pat kai yra
rimtas pagrindas manyti, kad bus atskleista valstybės, tarnybos, profesinė ar komercinė paslaptis.
3. Norėdamas susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga, asmuo pateikia nustatytos
formos prašymą. Prašymo formą ir susipažinimo su išnagrinėtų bylų medžiaga tvarką nustato
teisingumo ministras, suderinęs su Lietuvos vyriausiuoju archyvaru.
4. Su bylos medžiaga, sudarančia valstybės ar tarnybos paslaptį, turi teisę susipažinti
asmenys, kuriems ši teisė yra suteikta vadovaujantis įstatymais ir kuriems tokios informacijos
reikia jų pareigoms atlikti.“

2 straipsnis. 188 straipsnio pakeitimas
Papildyti 188 straipsnį 7 dalimi:
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„7. Įtariamasis, kuris negali atvykti į apklausą arba yra laikomas areštinėje, kardomojo
kalinimo ar pataisos įstaigoje, gali būti apklausiamas garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo
priemonėmis.“

3 straipsnis. 189 straipsnio pakeitimas
Papildyti 189 straipsnį 6 dalimi:
„6. Įtariamasis, kuris negali atvykti į ikiteisminio tyrimo teisėjo atliekamą apklausą arba
yra laikomas areštinėje, kardomojo kalinimo ar pataisos įstaigoje, gali būti apklausiamas garso ir
vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis.“

4 straipsnis. 246 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 246 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Byla pirmosios instancijos teismo posėdyje nagrinėjama dalyvaujant kaltinamajam.
Kaltinamajam atvykti į teismą privaloma. Nagrinėti bylą, kai nedalyvauja kaltinamasis,
leidžiama tik tuo atveju, jeigu kaltinamasis yra ne Lietuvos Respublikos teritorijoje ir vengia
atvykti į teismą. Kaltinamojo, kuris negali atvykti į teismą, kuriame nagrinėjama byla, arba kuris
yra laikomas areštinėje, kardomojo kalinimo ar pataisos įstaigoje, dalyvavimas teismo posėdyje
gali būti užtikrinamas garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis.“

5 straipsnis. 255 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 255 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Kaltinamasis negali būti nuteistas dėl nusikalstamos veikos, kuri buvo
perkvalifikuota, arba dėl nusikalstamos veikos, kurios faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo
kaltinamajame akte išdėstytųjų, jeigu apie tokią galimybę teisiamajame posėdyje jam iš anksto
nebuvo pranešta.“

6 straipsnis. 256 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 256 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„256 straipsnis. Kaltinime nurodytos veikos esminių faktinių aplinkybių ir jos
kvalifikavimo pakeitimas teisme
1. Prokuroras, privatus kaltintojas ir nukentėjusysis turi teisę iki įrodymų tyrimo teisme
pabaigos pateikti rašytinį prašymą kaltinime nurodytos veikos faktines aplinkybes pakeisti iš
esmės skirtingomis. Šiame prašyme turi būti išdėstytos šios iš esmės skirtingos faktinės
aplinkybės. Teismas, gavęs tokį prašymą, taip pat tais atvejais, kai yra pagrindas manyti, kad
kaltinime nurodytos veikos faktinės aplinkybės gali būti pakeistos iš esmės skirtingomis, apie tai
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nedelsdamas praneša nagrinėjimo teisme dalyviams. Jeigu yra gautas prokuroro, privataus
kaltintojo ar nukentėjusiojo prašymas kaltinime nurodytos veikos faktines aplinkybes pakeisti iš
esmės skirtingomis, šio prašymo nuorašai įteikiami nagrinėjimo teisme dalyviams. Išnagrinėjus
baudžiamąją bylą, nuosprendyje gali būti paliekamos ir kaltinamajame akte nurodytos veikos
faktinės aplinkybės.
2. Prokuroras, privatus kaltintojas ir nukentėjusysis turi teisę iki įrodymų tyrimo teisme
pabaigos pateikti rašytinį prašymą pakeisti kaltinime nurodytos veikos kvalifikavimą. Teismas,
gavęs tokį prašymą, taip pat tais atvejais, kai yra pagrindas manyti, kad kaltinime nurodyta veika
gali būti perkvalifikuota, apie šią galimybę nedelsdamas praneša nagrinėjimo teisme dalyviams.
Jeigu yra gautas prokuroro, privataus kaltintojo ar nukentėjusiojo prašymas pakeisti kaltinime
nurodytos veikos kvalifikavimą, šio prašymo nuorašai įteikiami kaltinamajam, jo gynėjui ir
kitiems nagrinėjimo teisme dalyviams. Išnagrinėjus baudžiamąją bylą, kaltinamasis gali būti
pripažintas kaltu ir remiantis kaltinamajame akte pateiktu veikos kvalifikavimu.
3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais teismas praneša kaltinamajam ir jo
gynėjui apie teisę prašyti pertraukos pasirengti gynybai. Patenkinęs tokį prašymą, teismas
nustato konkretų pertraukos laiką.“
7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Šio įstatymo 2, 3 ir 4 straipsniai įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.
2. Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra iki 2016 m. sausio 1 d. nustato tvarką,
kuria bus atliekama apklausa garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis ikiteisminio
tyrimo metu.
3. Teisėjų taryba iki 2016 m. sausio 1 d. nustato tvarką, kuria bus atliekama apklausa ir
užtikrinamas kaltinamojo dalyvavimas teismo posėdyje garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo
priemonėmis bylos nagrinėjimo teisme metu.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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