
        Vertimas iš norvegų klabos 
 

Nuteisto asmens perkėlimas iš Norvegijos į Lietuvą 

Asmeninis pareiškimas 

 

Aš patvirtinu, kad perskaičiau pranešimą ”Informacinis pranešimas apie kalėjimo bausmės 
perkėlimą į Lietuvą” ir esu susipažinęs/-usi su galiojančiomis taisyklėmis ir teisinėmis 
pasekmėmis, susijusiomis su perkėlimu į Lietuvą pagal Norvegijos Karalystės ir Lietuvos 
Respublikos susitarimą dėl nuteistų asmenų perkėlimo.  

Remdamasis/-asi minėta informacija aš pareiškiu, kad  

Aš prašau persiųsti nuosprendį ir liudijimą į Lietuvą tolesniam bausmės atlikimui Lietuvoje.   

Aš sutinku su tuo, kad nuosprendis ir liudijimas būtų išsiųsti į Lietuvą tolesniam bausmės 
atlikimui Lietuvoje.   

Aš nesutinku su tuo, kad nuosprendis ir liudijimas būtų persiunčiami į Lietuvą tolesniam 
bausmės atlikimui Lietuvoje.  

Aš esu Lietuvos pilietis/-ė 

Mano gyvenamosios vietos adresas Lietuvoje: 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

Prašome detaliau paaiškinti, kodėl Jūs sutinkate arba nesutinkate su tuo, kad Norvegijos valdžia 
kreiptųsi į Lietuvą dėl bausmės atlikimo perkėlimo. Tuo atveju, jei manote, kad yra kokių nors 
ypatingų priežasčių, į kurias reikėtų atsižvelgti (pvz. šeiminės aplinkybės, sveikatos būklė ir pan.) 
prašytume jas nurodyti. Jei būtina, surašykite viską ant atskiro lapo. Pažymime, kad tai, ką čia 
parašysite, bus persiųsta Lietuvos valdžios institucijoms. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

__________________  ___________________________ 

Vieta, data    Įkalinto asmens parašas





Informacinis pranešimas apie kalėjimo bausmės perkėlimą į Lietuvą 
 

Norvegijos Karalystė yra pasirašiusi sutartį su Lietuvos Respublika dėl nuteistų asmenų perkėlimo. 
Sutartis įsigaliojo 2014 m. liepos 6 d.  
 
Pagal šią sutartį, Norvegijoje nuteistus asmenis galima perkelti į Lietuvą, jei visos reikiamos sąlygos 
dėl tokio perkėlimo yra išpildytos. Pagrindinis tokio perkėlimo tikslas yra socialinė nuteistojo asmens 
reabilitacija, nes laikomasi nuomonės, kad sėkmingiausiai tokia reabilitacija gali vykti nuteistojo 
asmens gimtojoje šalyje. Jei pageidaujate, galite prašyti kalėjimo personalo, kad pateiktų minėtos 
sutarties kopiją.   
 
Kalėjimo bausmės atlikimo perkėlimo sąlygos 
Jei sutinkate su kalėjimo bausmės atlikimo perkėlimu, esate Lietuvos pilietis/-ė, arba gyvenate 
Lietuvoje ar buvote ten išsiųstas/-a, ar turite kokių kitų artimų sąsajų su Lietuva nors ir nesate 
Lietuvos pilietis/-ė, Norvegijos valdžia gali kreiptis į Lietuvą dėl kalėjimo bausmės atlikimo 
perkėlimo kai tik įsigalioja Jums paskelbtas nuosprendis.   
 
Tai taip pat galioja ir tuo atveju, jei Jūs nesutinkate su perkėlimu, bet esate Lietuvos pilietis/-ė ir Jūsų 
gyvenamoji vieta yra Lietuvoje.  
 
Bausmės atlikimo perkėlimas gali būti vykdomas ir be Jūsų sutikimo tuo atveju, jei yra priimtas 
galutinis sprendimas dėl Jūsų išsiuntimo į Lietuvą. Sprendimas dėl išsiuntimo iš šalies yra vykdomas 
kartu su paleidimu iš norvegiško kalėjimo. Šias priemones Norvegijos valdžia imasi įgyvendinti tuoj 
po to, kai priimamas galutinis sprendimas dėl išsiuntimo iš šalies.   
 
Prieš kreipdamasi į Lietuvą dėl bausmės atlikimo perkėlimo Norvegijos valdžia turi įsitikinti, ar Jūs 
sutinkate su bausmės atlikimo perkėlimu ar ne. Dėl to Jūs turite užpildyti atskirą anketą. Jūs turite teisę 
pareikšti savo nuomonę apie perkėlimą nepriklausomai nuo to, ar Jūs sutinkate su perkėlimu ar ne. 
Tai, ką Jūs parašysite asmeninio pareiškimo anketoje, bus persiųsta Lietuvos valdžios institucijoms.  
 
Teisinės bausmės atlikimo perkėlimo pasekmės 
Paprastai Lietuva pripažįsta Norvegijoje paskelbtą nuosprendį. Tokiu būdu, Jums paskirta bausmė 
tęsiasi ir po perkėlimo į Lietuvą. Tačiau Lietuva turi teisę pakeisti bausmę, jei Norvegijoje paskirta 
bausmė yra nesuderinama su Lietuvoje galiojančiomis taisyklėmis.  Bet kokiu atveju, Jūsų teisinis 
statusas negali būti sugriežtinamas ir Jums paskirta naujoji bausmė Lietuvoje negali būti 
ilgesnė už tą, kuri buvo paskirta Norvegijoje. Nepaisant to, po perkėlimo į Lietuvą Jūsų 
atžvilgiu galios tos paleidimo iš kalėjimo taisyklės, kuriomis yra vadovaujamasi Lietuvoje.  
 
Apskundimo galimybės 
Tuo atveju, jei Norvegijos valdžia priima sprendimą dėl Jūsų bausmės atlikimo perkėlimo į Lietuvą, 
Jūs turite teisę šį sprendimą apskųsti. Tuomet Jūsų skundą nagrinėtų Teisingumo ir parengties 
ministerija. Pateiktas skundas savaime nereiškia, kad bausmės atlikimo perkėlimas bus atidėtas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


