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Tyrime analizuojama ir vertinama trijų Europos Sąjungos valstybių – Lietuvos,
Belgijos ir Italijos – patirtis anoniminių liudytojų ir kitų apsaugomų liudytojų klausimais.
Tyrimas apima dvi dalis – teorinę ir praktinę. Teorinėje dalyje apžvelgiama bendra minėtų
valstybių teisinė bazė, susijusi su liudytojų apsauga. Šioje dalyje taip pat vertinama,
kokios pagrindinės problemos kyla siekiant apsaugoti liudytoją baudžiamojoje byloje bei
kokios gali būti procesinės teisinės ir specialios teisinės liudytojų apsaugos priemonės,
užtikrinančios ne tik šių proceso subjektų saugumą, bet ir jų parodymų patikimumą.
Praktinėje dalyje vertinamos anketavime dalyvavusių praktinių darbuotojų mintys dėl
liudytojų apsaugos problematikos kiekvienoje valstybėje. Iš tyrimo matyti, jog liudytojų
apsaugos problema išties yra nemaža. Ypač didelės problemos kyla siekiant užtikrinti šių
proceso subjektų saugumą kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Būtent šiuo
pagrindu tyrime gana dažnai remiamasi Lietuvos patirtimi, atskleidžiančia, kad Lietuvos,
Latvijos ir Estijos vyriausybių pasirašyta trišalė sutartis dėl liudytojų apsaugos, yra išties
perspektyvi, o jos normos diegtinos europiniu mastu.
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reglamentuojančios liudytojų apsaugą. Pagrindinė problema, kuriai esant valstybėms itin
sunku bendradarbiauti apsaugant proceso subjektus, yra nevienoda praktika. Žinoma, tai
priklauso ir nuo kriminogeninės situacijos. Antai Italijoje ir Belgijoje apskritai nėra
taikomos liudytojų anonimiškumo taisyklės. Tuo tarpu organizaciniu instituciniu
požiūriu šiose šalyse liudytojų apsaugos sistema yra veiksmingesnė nei Lietuvoje.
Galiausiai šiame tyrime daromos išvados bei formuluojami pasiūlymai.
Pagrindinė išvada yra ta, jog Europos Sąjungoje būtina kurti kiek įmanoma vienodesnę
proceso subjektų apsaugos sistemą, siekiant palengvinti tarptautinį bendradarbiavimą.
Antra vertus, visose šiose valstybėse būtina kurti socialines liudytojų apsaugos
priemones, leisiančias šiems proceso subjektams tvirčiau jaustis bei įsitvirtinti naujoje
gyvenamojoje ar darbo vietoje ir pan. Tyrimo pabaigoje siūlomi atitinkamų teisės aktų,
leisiančių Europos Sąjungos valstybėms unifikuoti savo liudytojų apsaugos sistemas,
projektai.

