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Kopija
Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

DĖL EUROPOS AREŠTO ORDERIO IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO
BEI DĖL EUROPOS AREŠTO ORDERIO PROJEKTO RENGIMO GAIRIŲ
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija atkreipia Lietuvos Respublikos teismų dėmesį į
tai, kad nuo 2009 m. lapkričio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos
Respublikos generalinio prokuroro 2009 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. 1R-312/I-140 „Dėl teisingumo
ministro ir generalinio prokuroro 2004 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 1R-195/I-114 „Dėl Europos
arešto orderio išdavimo ir asmens perėmimo pagal Europos arešto orderį taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo“ (Ţin., 2009, Nr. 122-5263).
Šių Taisyklių pakeitimų esmė – įvedamas proporcingumo bei proceso ekonomiškumo
principų atitikimo Europos arešto orderio (toliau tekste – EAO) išdavimą patikrinimas.
Atkreipiame dėmesį, kad, prieš pateikdami EAO projektą Teisingumo ministerijai, teismai bei
bausmę vykdančios institucijos nuo šiol turi įvertinti, ar, atsiţvelgiant į padaryto nusikaltimo
pavojingumo laipsnį, pobūdį, nuteistojo asmenybę, t.y. proporcingumo bei proceso ekonomiškumo
principus, tikslinga išduoti EAO bausmės vykdymo tikslu. Atitinkami Taisyklių pakeitimai padaryti
ir Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros išduodamų EAO atţvilgiu.
Kartu norėtume pateikti atnaujintą informaciją dėl Teisingumo ministerijai teikiamų EAO
projektų rengimo ir jų išdavimo praktinių klausimų.
Primename, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija 2005 m. spalio 6 d. raštu Nr.
(1.13.)-7R-7814 išplatino aplinkraštį „Dėl praktinio tarptautinio teisinio bendradarbiavimo
baudţiamosiose bylose pagal Europos Sąjungos teisę“, kuriame be kita ko atkreiptas dėmesys į
probleminius EAO projektų rengimo bei EAO išdavimo klausimus.
Taip pat informuojame, jog rengiant EAO projektą naudingas galėtų būti ir 2008 m. geguţės
14–15 d. posėdyje Europos Sąjungos Tarybos 36 straipsnio komiteto patvirtintas Europos arešto
orderio išdavimo Europinis vadovas, kuriame pateikiamos gairės, kaip geriausiai turėtų būti
pildomos EAO formos.
Šiuo metu minėtas Teisingumo ministerijos aplinkraštis bei Europinis vadovas (lietuvių
kalba) skelbiami Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos interneto puslapyje (adresas:
http://www.tm.lt/ nuorodos: Tarptautinis bendradarbiavimas/Teisinis bendradarbiavimas/pagal ES
teisę/Baudţiamosios bylos/Bendra informacija).
Atsiţvelgdama į tai, kad Teisingumo ministerijai daţnai tenka remiantis Taisyklių 12 punktu
prašyti papildomos informacijos tais pačiais EAO išdavimo klausimais, Teisingumo ministerija
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norėtų dar kartą atkreipti dėmesį į tai, kad, rengiant EAO projektą bausmės vykdymo tikslu,
Teisingumo ministerijai būtina pateikti šią informaciją:
1) (EAO formos B punkto grafoje) ar nuteistasis dalyvavo nagrinėjant baudţiamąją (-ąsias)
bylą (-as) ir priimant apkaltinamąjį nuosprendį (nuosprendţius);
2) (EAO formos B punkto grafoje) ar nuosprendis (nuosprendţiai)/ nutartys buvo skųsti
apeliacine /kasacine tvarka;
3) (EAO formos B punkto grafoje) ar nuteistasis nesikreipė dėl jam inkriminuotų veikų
perkvalifikavimo pagal 2001 m. Lietuvos Respublikos baudţiamąjį kodeksą, jei EAO prašoma
išduoti nuosprendţio, kuriuo asmuo nuteistas dar pagal 1961 m. Lietuvos Respublikos baudţiamąjį
kodeksą, pagrindu;
4) (EAO formos C punkto grafoje) nurodyti tikslų likusį bausmės laiką;
5) (EAO formos E punkto grafoje) nurodyti nusikalstamų veikų kvalifikaciją pagal
nuosprendţio priėmimo metu taikytą Lietuvos Respublikos baudţiamojo kodekso redakciją;
6) atsiţvelgiant į Lietuvos Respublikos baudţiamojo proceso kodekso 70 straipsnyje
įtvirtintas uţsienio valstybės perduoto asmens atsakomybės ribas, prašant perduoti nuteistą asmenį
pagal EAO, orderio atitinkamose grafose turi būti nurodyti visi ankstesni nuosprendžiai (su jais
susijusios veikos, veikų kvalifikacija, paskirtos bausmės), kuriais paskirtos bausmės buvo
subendrintos paskutiniuoju nuosprendţiu;
7) atsiųsti EAO projekte minimų nuosprendţių ir nutarčių nuorašus bei, esant galimybei, nuteistojo nuotrauką ir daktiloskopinę kortelę.
Kreipiantis į Teisingumo ministeriją dėl EAO išdavimo, prašome, esant galimybei, EAO
projektą Teisingumo ministerijai atsiųsti ir elektroniniu paštu (a.bavejan@tm.lt arba
i.kairelyte@tm.lt). Jei kiltų klausimų, Jums padės šie EAO išdavimo bausmės vykdymo tikslu sritį
kuruojantys Teisingumo ministerijos Tarptautinės teisės departamento darbuotojai:
- skyriaus vedėja Andrada Bavėjan, tel.: (8 5) 2662940, el.paštas: a.bavejan@tm.lt;
- vyriausioji specialistė Indrė Kairelytė, tel.: (8 5) 2662937, el.paštas: i.kairelyte@tm.lt;
- vyresnioji specialistė Gintarė Janikūnaitė, tel. (8 5) 2662888, el.paštas: g.janikunaite@tm.lt;
- vyresnioji specialistė Toma Milieškaitė, tel.: (8 5) 2662917, el.paštas: t.milieskaite@tm.lt.
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