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1 straipsnis. 711 straipsnio pakeitimas
Papildyti 711 straipsnį 11 dalimi:
„11. Jeigu iki sprendimo dėl asmens perdavimo priėmimo Europos arešto orderį išdavusios
valstybės kompetentinga institucija pateikė prašymą išklausyti asmenį, dėl kurio Europos arešto
orderis išduotas baudžiamojo persekiojimo tikslais, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra
arba Vilniaus apygardos teismas, kai prašymas gautas jau teismui nagrinėjant asmens perdavimo
klausimą, priima sprendimą leisti išklausyti asmenį arba laikinai perduoti jį Europos arešto orderį
išdavusiai valstybei išklausymo tikslu, iš anksto su ja sutarus tokio perdavimo sąlygas ir trukmę.
Asmens išklausymo Lietuvos Respublikoje atveju Europos arešto orderį išdavusios valstybės
kompetentinga institucija išklauso asmenį vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir
laikydamasi sutartų sąlygų, dalyvaujant Europos arešto orderį išdavusioje valstybėje paskirtam jo
gynėjui ir sprendimą dėl asmens išklausymo priėmusios Lietuvos Respublikos generalinės
prokuratūros prokurorui arba Vilniaus apygardos teismo teisėjui. Laikinojo perdavimo atveju
asmeniui turi būti suteikta galimybė grįžti į Lietuvos Respubliką, kad dalyvautų teismo posėdyje,
kuriame sprendžiamas jo perdavimo pagal Europos arešto orderį klausimas.“
2 straipsnis. 73 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 73 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Jei Vilniaus apygardos teismas nusprendžia asmenį išduoti iš Lietuvos Respublikos arba
perduoti Tarptautiniam baudžiamajam teismui ar pagal Europos arešto orderį, tokiam asmeniui
suėmimo skyrimo ar pratęsimo klausimai sprendžiami bendra šio Kodekso 127 straipsnyje
numatyta tvarka apylinkės ar apygardos teisme, atsižvelgiant į reikalingą skirti suėmimui terminą.
Teisėjas, nusprendęs išduoti ar atsisakyti išduoti asmenį, priima nutartį. Nutartis priimama per
įmanomai trumpiausią laiką, bet ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo teismo posėdžio, kuriame
išspręstas asmens išdavimo klausimas, dienos. Nutartis atsisakyti perduoti asmenį pagal Europos
arešto orderį turi būti motyvuota.“
3 straipsnis. 77 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 77 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:
„77 straipsnis. Suimto arba su laisvės atėmimu susijusią bausmę atliekančio asmens
laikinas perdavimas kitai valstybei ar Tarptautiniam baudžiamajam
teismui ir laikinas perėmimas iš kitos valstybės proceso veiksmams
atlikti ar išklausymo tikslu“.
2. Papildyti 77 straipsnį 4 dalimi:
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„4. Sprendimą dėl suimto asmens, kuriam Lietuvos Respublikoje yra pradėtas baudžiamasis
persekiojimas, laikino perėmimo iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės į Lietuvos Respubliką jo
išklausymo dėl išduoto Europos arešto orderio tikslu priima Lietuvos Respublikos generalinės
prokuratūros prokuroras, įvertinęs, ar asmens laikinas perdavimas atitiktų proporcingumo ir proceso
ekonomiškumo principus. Kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingai institucijai
pritarus, asmuo laikinai perimamas į Lietuvos Respubliką, iš anksto su ja sutarus tokio perdavimo
sąlygas ir trukmę. Asmenį išklausius, jis nedelsiant grąžinamas į jį perdavusią Europos Sąjungos
valstybę narę.“
4 straipsnis. 771 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 771 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Užsienio valstybės suimtą Lietuvos Respublikos pilietį vežti tranzitu per Lietuvos
Respublikos teritoriją į trečiąją valstybę baudžiamojo persekiojimo tikslais gali būti leidžiama tuo
atveju, kai nuteistas asmuo galės atlikti paskirtą su laisvės atėmimu susijusią bausmę Lietuvos
Respublikoje, jei to pageidautų. Ši sąlyga taikoma ir nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančiam
asmeniui, jeigu jis vežamas pagal Europos arešto orderį.“
5 straipsnis. 212 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 212 straipsnio 8 punktą ir jį išdėstyti taip:
„8) kai yra Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 93 straipsnyje, 114 straipsnio
3 dalyje, 118 straipsnio 2 dalyje, 119 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 147 straipsnio 3 dalyje, 1471 straipsnio
3 dalyje, 1472 straipsnio 2 dalyje, 157 straipsnio 3 dalyje, 1891 straipsnio 2 dalyje, 226 straipsnio
6 dalyje, 227 straipsnio 6 dalyje, 259 straipsnio 3 dalyje, 291 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatyti
atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės sąlygos ir pagrindai;“.
6 straipsnis. 254 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 254 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:
„5. Nagrinėjimo teisme metu, kai nustatomi Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso
36–40, 93 straipsniuose, 114 straipsnio 3 dalyje, 118 straipsnio 2 dalyje, 119 straipsnio 3 ir 4
dalyse, 147 straipsnio 3 dalyje, 1471 straipsnio 3 dalyje, 1472 straipsnio 2 dalyje, 157 straipsnio 3
dalyje, 1891 straipsnio 2 dalyje, 226 straipsnio 6 dalyje, 227 straipsnio 6 dalyje, 259 straipsnio 3
dalyje ir 291 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatyti pagrindai atleisti asmenį nuo baudžiamosios
atsakomybės, byla nutraukiama nuosprendžiu.“
7 straipsnis. 303 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 303 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:
„4. Teismas nuosprendžiu nutraukia baudžiamąją bylą, jeigu yra Lietuvos Respublikos
baudžiamojo kodekso 36–40, 93 straipsniuose, 114 straipsnio 3 dalyje, 118 straipsnio 2 dalyje,
119 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 147 straipsnio 3 dalyje, 1471 straipsnio 3 dalyje, 1472 straipsnio 2
dalyje, 157 straipsnio 3 dalyje, 1891 straipsnio 2 dalyje, 226 straipsnio 6 dalyje, 227 straipsnio 6
dalyje, 259 straipsnio 3 dalyje ir 291 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatyti pagrindai atleisti kaltinamąjį
nuo baudžiamosios atsakomybės. Teismas taip pat nuosprendžiu nutraukia baudžiamąją bylą, jeigu
bylos nagrinėjimo teisme metu nustatoma, kad kaltinamasis pagrįstai buvo kaltinamas
nusikalstamos veikos padarymu, tačiau dėl šios nusikalstamos veikos suėjo apkaltinamojo
nuosprendžio priėmimo senaties terminas.“
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8 straipsnis. 327 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 327 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„2) yra Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 36–40, 93 straipsniuose, 114 straipsnio
3 dalyje, 118 straipsnio 2 dalyje, 119 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 147 straipsnio 3 dalyje, 1471 straipsnio
3 dalyje, 1472 straipsnio 2 dalyje, 157 straipsnio 3 dalyje, 1891 straipsnio 2 dalyje, 226 straipsnio
6 dalyje, 227 straipsnio 6 dalyje, 259 straipsnio 3 dalyje ir 291 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatyti
pagrindai atleisti kaltinamąjį nuo baudžiamosios atsakomybės arba suėjo apkaltinamojo
nuosprendžio priėmimo senaties terminas.“

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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