


Nukentėjusysis Liudytojas

Tai ikiteisminio tyrimo 

pareigūno, prokuroro nutarimu 

ar teismo nutartimi 

nukentėjusiuoju pripažįstamas 

asmuo, kuriam nusikaltimo 

metu padaryta fizinė, turtinė ar 

moralinė žala. Nukentėjusysis 

apklausiamas teisme, laikantis tų 

pačių taisyklių, kurios taikomos 

liudytojo apklausai.

Tai asmuo, kuris turi 

informacijos apie teisme 

nagrinėjamai bylai svarbias 

aplinkybes. Svarbiausias 

liudytojo vaidmuo – liudyti 

teisme ir taip padėti nustatyti 

tiesą byloje.

Kurjeris (pašto darbuotojas) man įteikia šaukimą į teismą.

Perskaitau šaukimą, jame yra pagrindinė informacija apie mano teises ir 
pareigas.

Prieš liudydamas prisimenu kiek įmanoma daugiau su byla susijusių dalykų 
(įvykio dalyvių išvaizdą, aprangą ir pan.), o sunkiai įsimenamus dalykus galiu 
užsirašyti ir užrašais naudotis posėdyje. Suprantu, kad mano pagrindinė 
pareiga – padėti nustatyti tiesą byloje.

Turėdamas asmens tapatybės kortelę ar pasą atvykstu į teismą šaukime 
nurodytu laiku ARBA, esant labai svarbioms priežastims, atvykstu liudyti kitą 
dieną – dėl liudijimo kitu laiku kreipiuosi į teismą šaukime nurodytu 
telefono numeriu. 

Kai esu pakviestas liudyti



Jeigu

Šaukime nurodyta, kad posėdis vyks mano darbo metu, perspėju darbdavį: 
jis turėtų mane išleisti į teismo posėdį.

Jaučiuosi nesaugiai, turiu teisę iš anksto prašyti teismo vykdyti apklausą 
nuotoliniu būdu (pvz., liudyti vaizdo konferencijoje). Taip pat ikiteisminio 
tyrimo metu ar baudžiamojoje byloje galiu kreiptis į ikiteisminio tyrimo 
pareigūną ar prokurorą su prašymu būti apklausiamas anonimiškai, t. y. 
sudarant vizualines ir akustines kliūtis, trukdančias nustatyti mano 
asmenybę  (keičiant  balsą  ir  kt.).

Esu kviečiamas liudyti prieš save ar savo šeimos narius, artimuosius 
giminaičius, galiu atsisakyti liudyti; apie sprendimą atsisakyti liudyti 
pranešu  teismui  iš  anksto  arba  teismo  posėdžio  metu.

Nusprendžiu neatvykti liudyti, suprantu, kad be priežasties taip elgtis 
negalima ir kad mano dalyvavimas teismo posėdyje yra labai svarbus.  
Žinau, kad už neatvykimą liudyti man gali būti paskirta bauda, taip pat 
teismas  gali  nuspręsti  mane  atvesdinti  liudyti  ar  skirti  areštą.

Atvykti liudyti negaliu, apie tai privalau informuoti teismą kuo anksčiau iki 
posėdžio  ir  pateikiu  neatvykimą  pateisinančius  dokumentus.

Esu nukentėjusysis, galiu pretenduoti į nemokamą teisinę pagalbą; 
informaciją  apie  šią  pagalbą  rasiu  http://www.teisinepagalba.lt/. 





Nukentėjusiajam ir liudytojui reikia prisiminti

Liudytojui ir nukentėjusiajam gali būti kompensuojamos išlaidos, kurias jie 
patyrė dėl dalyvavimo teismo posėdyje (kelionės išlaidos, negautas darbo 
užmokestis ir kt.). Norint gauti patirtų išlaidų atlyginimą, teismui reikia 
pateikti prašymą kompensuoti išlaidas ir jas patvirtinančius įrodymus 
(pvz., darbdavio pažymą, kelionės dokumentus ir kt.).

Nukentėjusysis taip pat turi teisę gauti dėl nusikalstamos veikos padarytos 
žalos atlyginimą, o įstatymų numatytais atvejais – ir iš specialaus fondo 
mokamą kompensaciją.

Išlaidų ir žalos atlyginimas liudytojui ir nukentėjusiajam

Teismo posėdis bus įrašomas garso technika ir taip bus užtikrintas proceso 
skaidrumas.

Posėdį gali stebėti net ir su byla nesusiję asmenys, nes beveik visi posėdžiai 
vieši.

Bylos nagrinėjimas teisme yra arba gali būti neviešas (uždaras), kai 
siekiama apsaugoti žmogaus asmeninio ar šeiminio gyvenimo slaptumą, 
valstybės, tarnybos, profesinę ar komercinę paslaptį, sprendžiamas ginčas, 
kilęs dėl šeimos teisinių santykių (jeigu to prašo bent viena iš byloje 
dalyvaujančių šalių), žodinio proceso tvarka nagrinėjama byla dėl 
įvaikinimo, baudžiamosiose bylose kaltinami arba nukentėję nepilnamečiai 
ir kitais įstatymuose nustatytais atvejais.

Nukentėjusiojo teisės skiriasi nuo liudytojo teisių; nukentėjusysis ir jo 
atstovas turi teisę: teikti įrodymus; pateikti prašymus; pareikšti 
nušalinimus; susipažinti su byla ikiteisminio tyrimo metu ir teisme; 
dalyvauti bylą nagrinėjant teisme; apskųsti ikiteisminio tyrimo pareigūno, 
prokuroro, ikiteisminio tyrimo teisėjo ir teismo veiksmus; pasakyti 
baigiamąją  kalbą;  taip  pat  apskųsti  teismo  nuosprendį  ar  nutartį.
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