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1 straipsnis. 91 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 91 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Lietuvos Respublikos pilietis ar užsienietis neperduodamas Europos arešto orderį
išdavusiai valstybei, jeigu:
1) teismas nustato, kad asmens perdavimas pagal Europos arešto orderį pažeistų pagrindines
žmogaus teises ir (ar) laisves;
2) asmuo pagal amnestijos aktą ar malonės tvarka Lietuvos Respublikoje atleistas nuo
bausmės už jo padarytą nusikalstamą veiką, dėl kurios išduotas Europos arešto orderis, atlikimo;
3) asmuo už jo padarytą nusikalstamą veiką, dėl kurios išduotas Europos arešto orderis,
buvo nuteistas Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ir paskirta
bausmė įvykdyta, tebevykdoma ar nebegali būti vykdoma pagal nuteisusios valstybės įstatymus;
4) asmuo nusikalstamos veikos padarymo metu nebuvo sulaukęs amžiaus, nuo kurio pagal
Lietuvos Respublikos baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo padarytą
veiką;
5) asmuo už padarytą nusikalstamą veiką, dėl kurios išduotas Europos arešto orderis, buvo
Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje išteisintas ar atleistas nuo
baudžiamosios atsakomybės ar bausmės.“
2. Papildyti 91 straipsnio 4 dalį nauju 4 punktu:
„4) asmuo už jo padarytą nusikalstamą veiką, dėl kurios išduotas Europos arešto orderis,
buvo nuteistas ne Europos Sąjungos valstybėje narėje ir paskirta bausmė įvykdyta, tebevykdoma ar
nebegali būti vykdoma pagal nuteisusios valstybės įstatymus;“.
3. Papildyti 91 straipsnio 4 dalį nauju 5 punktu:
„5) padaryta veika pagal šį kodeksą nelaikoma nusikaltimu ar baudžiamuoju nusižengimu,
išskyrus atvejus, kai Europos arešto orderis išduotas dėl Sprendimo 2002/584/TVR 2 straipsnio 2
dalyje numatytos nusikalstamos veikos, o Europos arešto orderį išdavusios valstybės baudžiamieji
įstatymai už šią nusikalstamą veiką numato ne mažesnę negu trejų metų su laisvės atėmimu
susijusią bausmę;“.
4. Papildyti 91 straipsnio 4 dalį 6 punktu:
„6) Europos arešto orderis yra išduotas dėl nusikalstamos veikos, dėl kurios gali būti
taikomi Lietuvos Respublikos baudžiamieji įstatymai, ir yra suėję šio kodekso 95 straipsnyje
nustatyti apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties ar 96 straipsnyje nustatyti apkaltinamojo
nuosprendžio vykdymo senaties terminai;“.
5. Papildyti 91 straipsnio 4 dalį 7 punktu:
„7) nusikalstama veika padaryta ne Europos arešto orderį išdavusios valstybės teritorijoje
arba ne trečiosios valstybės teritorijoje, kai šios valstybės institucijų priimtas nuosprendis buvo
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pripažintas Europos arešto orderį išdavusioje valstybėje, ir Lietuvos Respublikos baudžiamieji
įstatymai negalėtų būti taikomi dėl analogiškos veikos, jeigu ji būtų buvusi padaryta ne Lietuvos
valstybės teritorijoje arba ne laive ar orlaivyje su Lietuvos valstybės vėliava ar skiriamaisiais
ženklais;“.
6. Buvusius 91 straipsnio 4 dalies 4 ir 5 punktus laikyti atitinkamai 8 ir 9 punktais.
7. Papildyti 91 straipsnį nauja 6 dalimi:
„6. Negalima atsisakyti perduoti asmens pagal Europos arešto orderį, kuris išduotas dėl
nusikalstamos veikos, susijusios su mokesčiais ir rinkliavomis, muitais ir valiutos keitimu,
remiantis tuo, kad tos pačios rūšies mokesčiai ar rinkliavos nenustatyti Lietuvos Respublikos teisės
aktuose, arba tuo, kad tokių mokesčių, rinkliavų, muitų ar valiutos keitimo teisinis reglamentavimas
Lietuvos Respublikoje skiriasi nuo Europos arešto orderį išdavusios valstybės teisės aktuose
nustatyto reglamentavimo.“
8. Buvusias 91 straipsnio 6 ir 7 dalis laikyti atitinkamai 7 ir 8 dalimis.
2 straipsnis. 118 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 118 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„118 straipsnis. Padėjimas kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką
1. Tas, kas padėjo kitai valstybei ar jos organizacijai veikti prieš Lietuvos Respubliką – jos
konstitucinę santvarką, suverenitetą, teritorijos vientisumą, gynybos ar ekonomikos galią,
baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki septynerių metų.
2. Nuo baudžiamosios atsakomybės gali būti atleidžiamas asmuo, padaręs šiame
straipsnyje numatytą nusikalstamą veiką, jeigu jis iki jo pripažinimo įtariamuoju prisipažino padaręs
nusikalstamą veiką ir aktyviai bendradarbiavo nustatant užsienio valstybės ar jos organizacijos
atstovus ir jų vykdomą veiklą, nukreiptą prieš Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką,
suverenitetą, teritorijos vientisumą, gynybos ar ekonomikos galią.
3. Šio straipsnio 2 dalis netaikoma asmeniui, kuris tokiais pagrindais nuo baudžiamosios
atsakomybės jau buvo atleistas, taip pat jeigu dėl šio straipsnio 1 dalyje numatytos veikos padarymo
žuvo žmogus ar atsirado kitokių sunkių padarinių.
4. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.“
3 straipsnis. 119 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 119 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„119 straipsnis. Šnipinėjimas
1. Tas, kas turėdamas tikslą perduoti užsienio valstybei, jos organizacijai pagrobė, pirko ar
kitaip rinko informaciją, kuri yra Lietuvos Respublikos valstybės paslaptis, arba šią informaciją
perdavė užsienio valstybei, jos organizacijai ar jų atstovui,
baudžiamas laisvės atėmimu nuo ketverių iki dešimties metų.
2. Tas, kas vykdydamas kitos valstybės ar jos organizacijos užduotį pagrobė, pirko ar
kitaip rinko arba perdavė informaciją, kuri yra Lietuvos Respublikos valstybės paslaptis, arba kitą
užsienio valstybės žvalgybą dominančią informaciją,
baudžiamas laisvės atėmimu nuo šešerių iki penkiolikos metų.
3. Nuo baudžiamosios atsakomybės gali būti atleidžiamas asmuo, padaręs šio straipsnio 1
dalyje numatytą nusikalstamą veiką, jeigu jis iki jo pripažinimo įtariamuoju prisipažino padaręs
nusikalstamą veiką ir aktyviai bendradarbiavo nustatant užsienio valstybės ar jos organizacijos
atstovus, kuriems turėjo būti perduota ar buvo perduota surinkta informacija, kuri yra Lietuvos
Respublikos valstybės paslaptis.
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4. Nuo baudžiamosios atsakomybės gali būti atleidžiamas asmuo, padaręs šio straipsnio 2
dalyje numatytą nusikalstamą veiką, jeigu jis iki jo pripažinimo įtariamuoju prisipažino padaręs
nusikalstamą veiką ir aktyviai bendradarbiavo nustatant užsienio valstybės ar jos organizacijos
atstovus ir išaiškinant jų vykdomą veiklą, susijusią su informacijos, kuri yra Lietuvos Respublikos
valstybės paslaptis, arba kitos užsienio valstybės žvalgybą dominančios informacijos rinkimu ar
perdavimu.
5. Šio straipsnio 3 ir 4 dalys netaikomos asmeniui, kuris tokiais pagrindais nuo
baudžiamosios atsakomybės jau buvo atleistas, taip pat jeigu dėl šio straipsnio 1 ar 2 dalyje
numatytos veikos padarymo žuvo žmogus ar atsirado kitokių sunkių padarinių.
6. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.“
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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