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TEISMINIS BENDRADARBIAVIMAS
BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

Teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose grindžiamas teismo nuosprendžių ir
sprendimų tarpusavio pripažinimo principu ir apima priemones, kuriomis siekiama suderinti
valstybių narių teisės aktus tam tikrose srityse. Lisabonos sutartyje nustatytas tvirtesnis
pagrindas baudžiamojo teisingumo erdvei kurti, taip pat numatyti nauji Europos Parlamento
įgaliojimai.

TEISINIS PAGRINDAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 82–86 straipsniai.

TIKSLAI

Laipsniškai panaikinus sienų kontrolę ES buvo sudarytos daug palankesnės sąlygos Europos
piliečiams joje laisvai judėti, tačiau nusikaltėliams taip pat tapo paprasčiau užsiimti
nusikalstama veikla tarptautiniu mastu. Siekiant kovoti su tarpvalstybinio nusikalstamumo
problema, laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje numatytos priemonės, kuriomis siekiama
skatinti teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose. Visų pirma turi būti laikomasi
tarpusavio pripažinimo principo. Be to, buvo patvirtintos specialios priemonės, kuriomis
siekiama kovoti su tarpvalstybiniu nusikalstamumu ir užtikrinti, kad aukų, įtariamųjų ir
įkalintųjų teisės būtų apsaugotos visoje Sąjungoje.

LAIMĖJIMAI

A. Institucinė sistema
1. Lisabonos sutartis
Pagal buvusį trečiąjį ramstį (policijos ir teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose) su
Europos Parlamentu buvo tik konsultuojamasi. Parlamento vaidmuo tapo svarbesnis įsigaliojus
Lisabonos sutarčiai, kuria įtvirtinamas didesnis veiksmingumas, atskaitomybė ir teisėtumas
laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje. Pagal šią Sutartį Bendrijos metodas (išskyrus kelis
išimtinius atvejus) taikomas visose srityse, jis pagrįstas bendro sprendimo procedūra (dabar –
įprasta teisėkūros procedūra) dalyvaujant Parlamentui ir Tarybai (Taryboje vieningo sprendimo
principas pakeistas balsų daugumos principu). Ankstesnioji ramsčių sistema panaikinta.
Tarptautinių susitarimų atveju nustatyta nauja pritarimo procedūra. Panaikinus buvusį trečiąjį
ramstį, buvo suderintos teisėkūros priemonės. Vietoj pamatinių sprendimų, sprendimų ir
konvencijų ES priima įprastas ES priemones (reglamentus, direktyvas ir sprendimus), net ir
baudžiamosios teisės srityje.
Be to, pagal Lisabonos sutartį sustiprintas Teisingumo Teismo vaidmuo: taikomos įprastos
prašymų dėl prejudicinio sprendimo procedūros ir Komisija inicijuoja pažeidimo procedūras. Iki
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2014 m. gruodžio 1 d. jau įsigaliojusiems teisės aktams policijos ir teisminio bendradarbiavimo
baudžiamosiose bylose srityse buvo taikomos pereinamojo laikotarpio nuostatos.
Valstybės narės vis dar gali siūlyti teisėkūros priemones, tačiau šiuo metu iniciatyvai turi
pritarti ketvirtadalis valstybių narių. Numatytos specialios priemonės, susijusios su tvirtesniu
bendradarbiavimu, galimybe pasirinkti nedalyvauti (angl. opt-out) ir vadinamąja sustabdymo
sistema. Į Lisabonos sutartį įtraukta ES pagrindinių teisių chartija yra teisiškai privaloma
Europos Sąjungai (ir jos institucijoms bei įstaigoms) ir ES valstybėms narėms, kai jos
įgyvendina ES teisę.
2. Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės strateginės gairės
Atsižvelgdama į Tamperės programą (1999 m. spalio mėn.) ir Hagos programą (2004 m.
lapkričio mėn.), Europos Vadovų Taryba 2009 m. gruodžio mėn. patvirtino naują daugiametę
2010–2014 m. laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės programą – Stokholmo programą.
Europos Vadovų Taryba 2014 m. birželio mėn. išvadose išdėstė pagal SESV 68 straipsnį
apibrėžtas laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės artimiausių metų teisėkūros ir veiksmų
planavimo strategines gaires. Vienas iš pagrindinių tikslų – ES teisminis bendradarbiavimas
baudžiamosiose bylose. 2017 m. bus atlikta šių gairių laikotarpio vidurio peržiūra.
B. Savitarpio teisinė pagalba baudžiamosiose bylose
2000 m. gegužės 29 d. ES Ministrų Taryba priėmė Konvenciją dėl savitarpio pagalbos
baudžiamosiose bylose. Šia konvencija, papildant galiojančių teisinių priemonių nuostatas ir
kartu laikantis 1950 m. Europos žmogaus teisių apsaugos konvencijos, siekiama paskatinti
teisminį, policijos ir muitinės institucijų bendradarbiavimą ES. Tarptautinės organizacijos
sudarė keletą susitarimų, pvz., 1959 m. Europos Tarybos konvenciją dėl savitarpio pagalbos
baudžiamosiose bylose.
C. Teisminių institucijų sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimas
Tamperėje posėdžiavusi Europos Vadovų Taryba pareiškė, kad tarpusavio pripažinimas turėtų
tapti svarbiausiu teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose elementu. Tarpusavio
pripažinimo principas buvo patvirtintas Hagos ir Stokholmo programose. Šis principas yra
pagrindinis Europos teisminės erdvės elementas, nes tik laikantis tarpusavio pripažinimo
principo galima išspręsti problemas, kylančias dėl skirtingų nacionalinių teismų sistemų. Vis
dėlto šis principas gali būti visapusiškai plėtojamas tik tada, kai valstybės narės tvirtai viena
kita pasitiki.
D. Europos arešto orderis
2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas dėl Europos arešto orderio (EAO) iš
esmės pakeitė klasikinę ekstradicijos sistemą, nes jame buvo nustatytos naujoviškos taisyklės,
pvz., ribotas orderio nevykdymo pagrindų sąrašas, sprendimą priima nebe politinės, o teisminės
institucijos, galimybė perduoti sprendimą vykdančiosios valstybės piliečius ir aiškūs kiekvieno
EAO įvykdymo terminai. Įgyvendinant EAO neišvengta tam tikrų problemų tiek ES, tiek
valstybių narių lygmeniu, o Pagrindų sprendimas buvo iš dalies pakeistas vieną kartą (2009 m.),
kiek tai susiję su taisyklėmis, taikomomis tais atvejais, kaip teisminis nagrinėjimas vyksta
kaltinamajam nedalyvaujant. Europolas, Eurojustas ir Europos teisminis tinklas gali daug
prisidėti savitarpio teisinės pagalbos ir EAO srityse. 2014 m. vasario 27 d. Parlamentas
patvirtino rezoliuciją, kurioje buvo išdėstytos rekomendacijos Komisijai dėl EAO persvarstymo.
E. Teisės aktų derinimas ir būtiniausių reikalavimų nustatymas
ES teisminės erdvės veikimui galėtų pakenkti nacionalinės baudžiamosios teisės aktų skirtumai.
Baudžiamosios teisės derinimas ES (toks derinimas gali padėti įveikti nurodytus sunkumus,
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ypač kovojant su itin sunkiais tarpvalstybinio pobūdžio nusikaltimais) reiškia bendrų būtiniausių
standartų nustatymą, o ne visišką suvienodinimą. Organizuotas nusikalstamumas, prekyba
žmonėmis, vaikų išnaudojimas ir vaikų pornografija, terorizmas, finansiniai nusikaltimai
(sukčiavimas, pinigų plovimas, korupcija), elektroniniai nusikaltimai, ekologiniai nusikaltimai,
padirbinėjimas, rasizmas ir ksenofobija – visose šiose srityse buvo priimti teisiniai dokumentai
arba šiuo metu dėl jų deramasi siekiant patvirtinti bendras apibrėžtis ir suderinti sankcijų
dydį. SESV 83 straipsnyje nustatyta, kad Parlamentas ir Taryba, taikydami įprastą teisėkūros
procedūrą, gali „nustatyti minimalias taisykles dėl nusikalstamų veikų ir sankcijų apibrėžimo
ypač sunkių nusikaltimų, turinčių tarpvalstybinį pobūdį, pasireiškiantį dėl tokių nusikaltimų
pobūdžio arba poveikio, arba ypatingo poreikio kovoti su jais remiantis bendru pagrindu,
srityse“.
F. Eurojustas, Europos teisminis tinklas, jungtinės tyrimo grupės ir Europos prokuratūra
Eurojustas yra 2002 m. Tarybos sprendimu, kuris 2008 m. gruodžio mėn. buvo iš dalies
pakeistas, įsteigta Europos Sąjungos įstaiga. Eurojustas skatina ir gerina kompetentingų
institucijų valstybėse narėse atliekamų tyrimų ir baudžiamojo persekiojimo koordinavimą,
visų pirma sudarydamas geresnes sąlygas tarpvalstybinei savitarpio teisinei pagalbai teikti
ir ekstradicijos prašymams bei EAO vykdyti. Lisabonos sutartyje numatyta, kad, „siekiant
kovoti su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiais nusikaltimais, Taryba, pagal
specialią teisėkūros procedūrą priimdama reglamentus, Eurojusto pagrindu gali įkurti Europos
prokuratūrą“. Sutartyje taip pat numatyta galimybė vėliau išplėsti Europos prokuratūros
įgaliojimus, kad jie apimtų sunkius tarpvalstybinio pobūdžio nusikaltimus. 2013 m. liepos
17 d. Komisija pateikė pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriais įsteigiama
Europos prokuratūra ir reformuojamas Eurojustas – jis taps ES bendradarbiavimo baudžiamojo
teisingumo srityje agentūra. Derybų procesas buvo sudėtingas, o 2017 m. balandžio mėn.
16 valstybių narių pranešė apie ketinimą vykdyti tvirtesnį bendradarbiavimą siekiant įsteigti
Europos prokuratūrą.
Norint pagerinti teisminį valstybių narių bendradarbiavimą, 1998 m. birželio mėn. sukurtas
Europos teisminis tinklas (angl. EJN) baudžiamosioms byloms nagrinėti. Europos teisminio
tinklo tikslas – padėti valstybių narių teisėjams ir prokurorams atlikti tarpvalstybinius tyrimus
ir baudžiamąjį persekiojimą.
Tamperėje posėdžiavusi Europos Vadovų Taryba paragino sukurti jungtines tyrimo grupes
(angl. JIT), kurios kovotų su prekyba narkotikais ir prekyba žmonėmis, taip pat su terorizmu.
Konvencijoje dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose, priimtoje 2000 m. gegužės mėn.,
taip pat numatyta sukurti jungtines tyrimo grupes. 2002 m. birželio mėn. Taryba priėmė pamatinį
sprendimą šiuo klausimu. Jungtinę tyrimo grupę gali sukurti dvi arba daugiau valstybių narių,
joje taip pat gali būti Europolo ir Eurojusto atstovų. Ši priemonė kol kas nėra visiškai išvystyta.
G. Procesinės teisės
Įtariamųjų ir kaltinamųjų teisė į teisingą bylos nagrinėjimą pripažįstama kaip pagrindinė teisė.
Pradinis pasiūlymas dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl procesinių apsaugos priemonių
baudžiamosiose bylose, kurį Komisija pateikė 2004 m., buvo atmestas dėl skirtingų nacionalinių
delegacijų nuomonių. 2009 m. lapkričio mėn. Taryba priėmė veiksmų planą, skirtą įtariamųjų ir
kaltinamųjų baudžiamuosiuose procesuose procesinėms teisėms stiprinti, ir paragino Komisiją
teikti ad hoc pasiūlymus. Veiksmų plane buvo nustatytos šešios pagrindinės sritys, kuriose
pageidautina imtis teisėkūros ar kitų iniciatyvų: vertimas raštu ir žodžiu, informacija apie teises
ir informacija apie kaltinimus, teisinės konsultacijos ir teisinė pagalba, giminių, darbdavių ir
konsulinių įstaigų informavimas, specialios pažeidžiamų įtariamųjų ir kaltinamųjų apsaugos
priemonės ir kardomasis kalinimas (pasiūlyti žaliąją knygą šiuo klausimu). 2010 m. spalio
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mėn. Parlamentas ir Taryba priėmė Direktyvą 2010/64/ES dėl teisės į vertimą žodžiu ir
raštu baudžiamosiose bylose. 2012 m. gegužės mėn. Parlamentas ir Taryba priėmė Direktyvą
2012/13/ES dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese (vadinamoji Pranešimo apie teises
direktyva). 2013 m. spalio mėn. Parlamentas ir Taryba priėmė Direktyvą 2013/48/ES dėl teisės
turėti advokatą vykstant baudžiamajam procesui ir teisės susisiekti laisvės atėmimo metu.
2011 m. birželio mėn. Komisija paskelbė Žaliąją knygą dėl ES baudžiamojo teisingumo teisės
aktų taikymo laisvės atėmimo srityje. Šiuo metu Europos Parlamentas rengia pranešimą savo
iniciatyva dėl kalėjimų sistemų ir kalinimo sąlygų ES. 2011 m. gruodžio mėn. Parlamentas
priėmė rezoliuciją, kurioje ragino sukurti bendrus ES standartus, taikomus sąlygoms sulaikymo
įstaigose. 2013 m. lapkričio 27 d. Komisija pateikė pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra
priimamų aktų rinkinį, taip siekdama įgyvendinti veiksmų planą, skirtą procesinės apsaugos
priemonėms. 2016 m. kovo mėn. Parlamentas ir Taryba priėmė Direktyvą (ES) 2016/343 dėl tam
tikrų nekaltumo prezumpcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme aspektų
užtikrinimo. 2016 m. gegužės mėn. Parlamentas ir Taryba priėmė Direktyvą (ES) 2016/800
dėl procesinių garantijų vaikams, kurie baudžiamajame procese yra įtariamieji ar kaltinamieji.
2016 m. spalio mėn. Parlamentas ir Taryba priėmė Direktyvą (ES) 2016/1919 dėl teisinės
pagalbos įtariamiesiems ir kaltinamiesiems vykstant baudžiamajam procesui ir prašomiems
perduoti asmenims vykstant Europos arešto orderio vykdymo procedūroms.
H. ES baudžiamosios teisės politikos kūrimas
2011 m. rugsėjo mėn. Komisija paskelbė komunikatą „ES baudžiamosios teisės
politikos kūrimas. Veiksmingo ES politikos įgyvendinimo užtikrinimas baudžiamosios
teisės priemonėmis“. Komunikate paaiškinama, kaip visoje ES galiojančiais būtiniausiais
baudžiamosios teisės reikalavimais piliečiai galėtų būti geriau apsaugoti nuo nusikalstamų
veikų, taip pat nustatomi principai, padėsiantys užtikrinti ES baudžiamosios teisės aktų
nuoseklumą ir darną.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Lisabonos sutartimi baudžiamojo teisingumo srityje įtvirtintas didesnis veiksmingumas,
atskaitomybė ir teisėtumas. Pagal šią sutartį Bendrijos metodas (išskyrus kelias išimtis, pvz.,
Europos prokuroro atveju) taikomas visose srityse, jis remiasi bendro sprendimo procedūra ir
balsų daugumos principu Taryboje. Ankstesnioji ramsčių sistema panaikinta. Į Lisabonos sutartį
įtraukta ES pagrindinių teisių chartija, ji yra teisiškai privaloma Sąjungai (jos institucijoms bei
įstaigoms) ir jos valstybėms narėms, kai jos įgyvendina ES teisę. Tarptautinių susitarimų atveju
numatoma nauja pritarimo procedūra.
Parlamentas yra priėmęs rezoliucijas įvairiais klausimais, susijusiais su teisminiu
bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose, pvz., rezoliucijas dėl jurisdikcijos įgyvendinimo
kolizijų sprendimo, kardomųjų priemonių kaip alternatyvos kardomajam kalinimui, po teismo
proceso taikomų priežiūros priemonių, bylos perdavimo, Europos arešto orderio ir Europos
įrodymų orderio, Eurojusto, Europos teisminio tinklo, sprendimų, priimtų nedalyvaujant
kaltinamajam, nusikaltimų aplinkai, terorizmo, organizuoto nusikalstamumo, e. teisingumo,
prekybos žmonėmis, seksualinio vaikų išnaudojimo ir vaikų pornografijos, Europos apsaugos
orderio, būtiniausių nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartų. 2009 m.
gegužės mėn. Parlamentas priėmė rezoliuciją (kurioje taip pat buvo pateikta rekomendacija
Tarybai) dėl ES baudžiamojo teisingumo erdvės raidos. 2012 m. gegužės mėn. Parlamentas,
parengęs pranešimą savo iniciatyva, priėmė rezoliuciją dėl ES požiūrio į baudžiamąją teisę;
šioje rezoliucijoje aptarta, kokius kriterijus būtų galima naudoti siekiant nustatyti, ar reikalingi
ES baudžiamosios teisės aktai, ir kaip užtikrinti baudžiamosios teisės darną ir kokybę. 2013 m.
spalio mėn. Parlamentas, remdamasis Specialiojo kovos su organizuotu nusikalstamumu,
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korupcija ir pinigų plovimu (CRIM) komiteto rekomendacijomis, priėmė rezoliuciją dėl
organizuoto nusikalstamumo, korupcijos ir pinigų plovimo.
Neseniai Parlamentas priėmė rezoliucijas, kuriose patvirtinami direktyvų dėl pajamų iš
nusikaltimų įšaldymo ir konfiskavimo, dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant
viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimo rinka, dėl euro apsaugos nuo klastojimo ir
dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui
projektai. Šiuo metu Parlamentas svarsto keletą svarbių Komisijos pasiūlymų tokiais klausimais
kaip Eurojusto reforma, Europos prokuratūros įsteigimas, baudžiamosios teisės priemonės kovai
su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu ir kova su terorizmu.
Kaip numatyta Lisabonos sutartyje, Parlamentas dalyvaus vertinant ir stebint laisvės, saugumo
ir teisingumo erdvę, įskaitant baudžiamąjį teisingumą. SESV 70 straipsnyje teigiama, kad
„Parlamentas ir nacionaliniai parlamentai supažindinami“ su vertinimo, „ kaip valstybių narių
valdžios institucijos įgyvendina šioje antraštinėje dalyje nurodytą Sąjungos politiką, ypač
siekiant sudaryti sąlygas nuodugniai taikyti tarpusavio pripažinimo principą“ rezultatais. SESV
85 straipsnyje numatyta, kad Europos Parlamentas ir nacionaliniai parlamentai dalyvauja
„vertinant Eurojusto veiklą“; atitinkamos dalyvavimo taisyklės bus nustatytos naujuose
reglamentuose, kuriuos pagal įprastą teisėkūros procedūrą priims Europos Parlamentas ir
Taryba.
Rosa Raffaelli
04/2017
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