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Gerb. kolegos,

Pasiūlymas dėl Europos apsaugos orderio grindžiamas 2010 m. sausio mėn. pateikta bendra 
dvylikos ES valstybių narių iniciatyva1 dėl direktyvos. Direktyvos tikslas – palengvinti ir 
sustiprinti nusikaltimų aukų ar galimų nusikaltimų aukų, keliaujančių iš vienos ES valstybės 
narės į kitą, apsaugą, ypač tokių nusikaltimų, kurie gali kelti pavojų aukos gyvybei, fizinei, 
psichologinei ar lytinei neliečiamybei arba asmens laisvei. Galutinis tikslas – išvengti naujų 
nusikaltimų ir sušvelninti anksčiau padarytų nusikaltimų padarinius.

Direktyvos projekto siūlomas teisinis pagrindas yra Sutarties dėl ES veikimo 82 straipsnio 
1 dalies d punktas, susijęs su teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose.

2010 m. spalio 7 d. laiške paprašėte Teisės reikalų komiteto pateikti savo nuomonę dėl 

                                               
1 Susijusios valstybės narės: Belgija, Bulgarija, Estija, Ispanija, Prancūzijos, Italija, Vengrija, Lenkija, 
Portugalija, Rumunija, Suomija ir Švedija.
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pasiūlymo teisinio pagrindo. Paaiškėjo, kad po orientacinio balsavimo, kuris įvyko 
atsižvelgiant į derybas su Taryba jūsų komitetų jungtinio posėdžio metu pagal Darbo tvarkos 
taisyklių 51 straipsnį, buvo priimtas pakeitimas, kuriuo kaip teisinis pagrindas įtrauktas SESV 
82 straipsnio 1 dalies a punktas, susijęs su nuosprendžių ir teismo sprendimų pripažinimu.

I. Bendra informacija

Lisabonos sutartimi panaikinta ankstesnė ramsčių sistema ir šiuo metu iš esmės visi teisės 
aktai, priklausantys dabartinei laisvės, saugumo ir teisingumo erdvei, įskaitant SESV 82 ir 
83 straipsnius dėl teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose (V antraštinės dalies 
4 skyrius), turi būti priimami pagal įprastą teisėkūros procedūrą.

Šioje srityje lieka ribota bendros taisyklės, pagal kurią Komisija turi vienintelę teisę inicijuoti 
teisės aktą, išimtis, nustatyta SEVS 76 straipsnyje, pagal kurį ketvirtadalis valstybių narių gali 
inicijuoti teisės aktus teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose ir policijos 
bendradarbiavimo srityse (ir su tuo susijusioje administracinio bendradarbiavimo srityje).

Taryba savo pirmąjį pasiūlymą dėl Direktyvos dėl Europos apsaugos orderio pateikė 2010 m. 
sausio 5 d.1 Nuo to laiko Taryba daug kartų iš dalies pakeitė ir persvarstė pasiūlymą. Didelė 
Tarybos pasiūlymo dalis ir teisinis pagrindas buvo parengta vadovaujantis klausimynu, į kurio 
klausimus 2009 m. spalio mėn. atsakė 20 valstybių narių2.

Iniciatyva siekiama sukurti Europos apsaugos orderį smurtą patyrusios aukoms, pagal kurį 
vienoje valstybėje narėje priimtos apsaugos priemonės gali būti pripažintos, administruojamos 
ir vykdomos antrosios valstybės narės teismuose. Taikant tokią sistemą saugomam asmeniui 
nereikėtų imtis analogiškų teisinių veiksmų valstybėje narėje, į kurią tas asmuo (auka) 
persikelia ar persikėlė. 

Pasiūlymas grindžiamas tuo, kad nusikaltimo auka turi teisę ne tik gauti kompensaciją už jai 
padarytą žalą ir teisę į tai, kad nusikaltėlis būtų nubaustas remiantis sąžiningu teismo procesu, 
kurio metu būtų užtikrinamos visų šalių teisės, bet ir teisę būti apsaugotoms nuo kito 
nusikaltimo, ypač padaryto to paties asmens.

Atitinkamai, turėtų būti sukurti tam tikri mechanizmai, kuriuos taikant būtų užkertamas kelias 
pakartotiniam nusikaltimui arba kitam, gal net sunkesniam, to paties nusikaltėlio nusikaltimui 
prieš tą pačią auką. Tokie pasikartojantys nusikaltimai ypač dažni smurto dėl lyties atveju, 
nors jie atsitinka ir kitų nusikaltimo rūšių atveju, pvz., prekybos žmonėmis arba seksualinio 
nepilnamečių išnaudojimo atvejais.

Visos ES valstybės narės numato priemones, kad apsaugotų aukų gyvybes, jų fizinę, psichinę 
ir lytinę neliečiamybę bei laisvę, tačiau šiuo metu tokios priemonės veiksmingos tik tos 
valstybės teritorijoje, kuri jas patvirtino, todėl aukos lieka neapsaugotos, kai išvyksta iš tos 
valstybės. Todėl apsauga, kurią valstybė narė suteikia nusikaltimo aukoms, neturėtų apsiriboti 
jos teritorija, bet turėtų būti taikoma aukoms, kad ir kur jos važiuotų.

                                               
1 Žr. 2010 m. sausio 5 d. dokumentą Nr. 17513/09.
2 Žr. 2010 m. sausio 6 d. dokumentą Nr. 5002/10.
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Remiantis turimais duomenimis, atrodo, kad vien tik dėl su lytimi susijusių nusikaltimų 
daugiau kaip 100 000 ES gyvenančių moterų taikomos įvairios apsaugos priemonės, kurias 
patvirtino valstybės narės reaguodamos į smurtą dėl lyties. Į šiuos duomenis neįtrauktos 
prekybos žmonėmis ir kitų nusikaltimų aukos.

Atsižvelgiant į tai, kad nusikaltimo vykdytojai gali lengvai judėti ES, atrodo teisinga ir 
tinkama, kad vienoje valstybėje narėje priimtos apsaugos priemonės būtų taikomos siekiant 
apsaugoti auką, kuri nori pasinaudoti savo laisvo judėjimo teise. To nepadarius aukos 
susidurtų su sunkiu pasirinkimu: atsisakyti savo kaip Sąjungos piliečio laisvo judėjimo teisės 
ar atsisakyti savo teisės į apsaugą. Tam negalima pritarti.

Parlamentas nuolat ragina valstybes nares peržiūrėti teisinių procedūrų valdymą ir imtis 
veiksmų, kad būtų pašalintos kliūtys, trukdančios moterims gauti teisinę apsaugą.1

Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad ES teisės aktų leidėjas nebuvo neaktyvus aukų apsaugos 
srityje. Yra priimtas Pamatinis sprendimas 2001/220/TVR dėl nukentėjusiųjų padėties 
baudžiamosiose bylose, kad būtų galima nagrinėti nukentėjusiųjų procesinių teisių klausimą2, 
ir Tarybos direktyva 2004/80/EB dėl kompensacijos nusikaltimų aukoms3.

Iš tiesų, aukų apsauga yra vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos tikslų laisvės, saugumo ir 
teisingumo srityje, o Stokholmo programoje, kuria siekiama stiprinti taiką, saugumą ir 
teisingumą ES ir kurią 2009 m. gruodžio 10 ir 11 d. patvirtino Europos Vadovų Taryba savo 
susitikime, teigiama, kad nusikaltimų aukoms ar liudytojams, kuriems gresia pavojus, turi būti 
taikomos specialios Sąjungoje galiojančios apsaugos priemonės.

2010 m. vasario 17 d. Tarybos Teisės tarnyba Tarybos prašymu pateikė nuomonę4, kurioje 
padaroma išvada, kad SESV 82 straipsnio 1 dalies d punktas gali būti direktyvos projekto 
teisinis pagrindas, bet siekiant, kad iniciatyva taptų tinkama teismo sprendimų pripažinimo 
priemone, reikėtų taip pat nurodyti SESV 82 straipsnio 1 dalies a punktą.

II. Kompetentingų komitetų pozicija

Minėtame 2010 m. rugsėjo 29 d. Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto ir Piliečių laisvių, 
teisingumo ir vidaus reikalų komiteto jungtiniame posėdyje po orientacinio balsavimo dėl 
pranešėjo įgaliojimų derėtis su Taryba siekiant kompromisinio sprendimo per pirmąjį 
svarstymą buvo priimta daug siūlomos direktyvos pakeitimų.

Remiantis aptariamų pakeitimų 1 pakeitimu, SESV 82 straipsnio 1 dalies a punktas, susijęs su 
įvairių rūšių nuosprendžių ir teismo sprendimų pripažinimu, pridedamas kaip papildomas 
teisinis pagrindas. Tai, be abejo, susiję su nuosprendžiais ir teismo sprendimais 
baudžiamosiose bylose.

                                               
1 Žr. 1997 m. rugsėjo 16 d. Parlamento rezoliuciją dėl poreikio Europos Sąjungos mastu pradėti kampaniją dėl 
smurto prieš moteris visiško netoleravimo (OL C 304, 1997 10 6, p. 55). T. p. žr. 2006 m. vasario 2 d. Europos 
Parlamento rezoliuciją dėl esamos kovos su smurtu prieš moteris padėties ir ateities veiksmų (OL C 288 E, 
2006 11 25, p. 66).
2 OL L 82, 2001 03 22, p. 1.
3 OL L 261, 2004 08 06, p. 15.
4 Žr. 2010 m. vasario 17 d. Tarybos dokumentą 6516/10.



PE452.603v01-00 4/8 AL\837509LT.doc

LT

Tuo pačiu metu buvo priimti kiti pakeitimai (18 ir 84 pakeitimai), kuriuose aiškiai nurodoma, 
kad siūloma direktyva neturės įtakos esamų abipusio pripažinimo priemonių civilinėse bylose 
taikymui, daliniam keitimui ar pakeitimui.

2010 m gegužės 20 d. pranešimo projekto aiškinamajame memorandume pranešėjos teigia, 
kad jos „iš esmės sutinka su Tarybos siūlymu“, tačiau pabrėžia, kad iniciatyvos taikymo sritis 
sąmoningai apibrėžta plačiai ir kad Europos apsaugos orderis „turėtų būti taikomas visoms 
nusikaltimų aukoms, pvz., prekybos žmonėmis, moterų lytinių organų luošinimo, prievartinės 
santuokos, žmogžudystės dėl garbės, incesto, smurto dėl lyties aukoms, liudininkams, 
terorizmo aukoms ir organizuoto nusikalstamumo aukoms, neatsižvelgiant į aukų amžių ar 
lytį, jeigu smurtautojo tapatybė nustatyta“. Toliau teigiama, kad siūlomų pakeitimų tikslas –
patobulinti siūlomą tekstą siekiant „užtikrinti teisinės apsaugos tęstinumą“ ir „apriboti
priežastis, dėl kurių galima atšaukti Europos orderio pripažinimą arba patį orderį“.

III. Siūlomas teisinis pagrindas

Siūlomos direktyvos teisinis pagrindas yra SESV 82 straipsnio 1 dalies d punktas. 
Kompetentingi komitetai siūlo kaip teisinį pagrindą pridėti ir to paties straipsnio a punktą.

SESV 82 straipsnis1

(ES sutarties ex 31 straipsnis)

1. Teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose Sąjungoje 
grindžiamas nuosprendžių ir teismo sprendimų tarpusavio pripažinimo 
principu bei apima valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų suderinimą 
2 dalyje ir 83 straipsnyje nurodytose srityse.
Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą, patvirtina 
priemones, kuriomis siekiama:
a) nustatyti taisykles ir procedūras, kad visoje Sąjungoje būtų užtikrintas 
visų nuosprendžių ir teismo sprendimų formų pripažinimas;
b) užkirsti kelią jurisdikcijų kolizijoms tarp valstybių narių ir jas spręsti;
c) remti teisėjų ir teisminių institucijų darbuotojų mokymą;
d) palengvinti su procesais baudžiamosiose bylose ir sprendimų vykdymu susijusį 
bendradarbiavimą tarp valstybių narių teisminių arba joms lygiaverčių institucijų.

2. ...

3. ...

IV. Tikslo ir turinio analizė

Kaip patvirtino Teisingumo Teismas2, priemonės teisinio pagrindo pasirinkimas turi būti 
grindžiamas objektyviais veiksniais, kuriems taikoma teisminė peržiūra, ypač turint mintyje 

                                               
1 Išskirta Teisės reikalų komiteto.
2 2009 m. rugsėjo 3 d. sprendimas byloje C-166/07, Parlamentas prieš Tarybą, dar neskelbta Rink.
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priemonės tikslą ir turinį.

Atsižvelgiant į klausimo, į kurį turi būti atsakyta, apimtį, šį klausimą reikia spręsti 
nagrinėjant, kaip veiks Europos apsaugos orderis.

Kas yra Europos apsaugos orderis?

Europos apsaugos orderis (tolia – EAO) – tai teismo sprendimas, susijęs su valstybės narės 
priimta apsaugos priemone, kuriuo siekiama sudaryti palankesnes sąlygas kitai valstybei narei 
atitinkamais atvejais priimti apsaugos priemonę pagal savo nacionalinę teisę, kad būtų 
apsaugota asmens gyvybė, fizinė ir psichinė neliečiamybė, laisvė arba lytinis neliečiamumas1.

Taigi, EAO gali būti išduotas tik išduodančiajai valstybei jau išdavus apsaugos priemonę.

Apsaugos priemonė – tai valstybės narės kompetentingos institucijos priimtas sprendimas, 
kuriuo pavojų keliančiam asmeniui nustatomas vienas ar keli 2 straipsnio 2 dalyje nurodyti 
įpareigojimai arba draudimai, jeigu tokių įpareigojimų ar draudimų pažeidimas yra laikomas 
nusikalstama veika pagal atitinkamos valstybės narės teisę arba kitu pažeidimu, už kurį gali 
būti baudžiama laisvės atėmimu toje valstybėje narėje.

2 straipsnio 2 dalyje nustatomi šie draudimai ir įpareigojimai: 

a) įpareigojimas nesilankyti tam tikrose vietovėse, vietose ar apibrėžtuose regionuose, 
kuriuose gyvena arba kuriuos lanko saugomas asmuo;

b) įpareigojimas būti tam tikroje vietoje, jei taikoma, tam tikru laiku;

c) įpareigojimas, kuriuo apribojamas išvykimas iš išduodančiosios valstybės teritorijos;

d) įpareigojimas vengti kontaktų su saugomu asmeniu; arba

e) draudimas priartėti prie saugomo asmens arčiau nei nustatytu atstumu.

EAO išdavimas 

EAO gali būti išduotas bet kuriuo metu, kai saugomas asmuo ketina išvykti arba jau yra 
išvykęs iš išduodančiosios valstybės į kitą valstybę narę. EAO išduodamas, jei išduodančioji 
valstybė jau priėmė apsaugos priemonę. 

EAO gali išduoti tik išduodančiosios valstybės teisminė ar kita kompetentinga institucija2

saugomo asmens prašymu. (Saugomas asmuo gali pateikti prašymą vykdančiosios valstybės 
kompetentingai institucijai, bet tuomet ta institucija turi perduoti prašymą išduodančios 
valstybės kompetentingai institucijai.)

Institucijos, priimančios apsaugos priemonę pagal šią direktyvą, privalo pranešti saugomam 
                                               
1 Siūlomos direktyvos 1 straipsnis.
2 Remiantis 4 straipsniu, valstybės narės turi pranešti Tarybos generaliniam sekretoriui apie savo valdžios 
instituciją ar institucijas, kurios gali išduoti ar pripažinti EAO. Valstybės narės gali paskirti neteismines valdžios 
institucijas kompetentingomis institucijomis, jei tokios valdžios institucijos yra kompetentingos priimti panašaus 
pobūdžio sprendimus pagal savo nacionalinę teisę ir procedūras.
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asmeniui apie EAO buvimą, jei tas asmuo ketina išvykti į kitą valstybę narę. Jos taip pat 
privalo patarti asmeniui prieš išvykimą kreiptis dėl EAO.

EAO forma 

Standartinė forma pridedama prie siūlomos direktyvos. Joje turi būti nurodyta informacija 
apie saugomo asmens tapatybę ir pilietybę1; saugomam asmeniui suteiktų technologinių 
priemonių naudojimą; išduodančiosios valstybės kompetentingos institucijos duomenys; 
apsaugos priemonės, kuria remiantis išduodamas EAO, nustatymas; faktų ir aplinkybių, dėl 
kurių išduodančiojoje valstybėje priimta apsaugos priemonė, santrauka; apsaugos priemone 
nustatyti įpareigojimai ar draudimai, jų galiojimo trukmė ir aiškus nurodymas, kad jų 
pažeidimas yra laikomas nusikalstama veika pagal išduodančiosios valstybės teisę arba kitu 
pažeidimu, už kurį gali būti baudžiama laisvės atėmimu; pavojų keliančio asmens tapatybės 
nustatymas; visos kitos aplinkybės, kurios galėtų turėtų įtakos pavojaus įvertinimui, ir 
prireikus aiškus nurodymas, kad teismo sprendimas, kaip apibrėžta Tarybos pamatinio 
sprendimo 2008/947/TVR 2 straipsnyje, arba sprendimas dėl kardomųjų priemonių, kaip 
apibrėžta Tarybos pamatinio sprendimo 2009/829/TVR 4 straipsnyje, jau perduotas kitai 
valstybei narei, ir nurodoma tokio sprendimo vykdymą užtikrinanti kompetentinga institucija.

Ar vykdančioji valstybė turi pripažinti EAO?

Pagal 3 straipsnį valstybės narės privalo pripažinti pagal direktyvą išduotą EAO ir reikia 
pažymėti, kad 3 straipsnio antroje pastraipoje numatyta, kad „direktyva nekeičia pareigos 
gerbti pagrindines teises ir pagrindinius teisės principus, įtvirtintus ES sutarties 6 straipsnyje“.

Tačiau pagal 9 straipsnį valstybės narės gali pateikti pagrįstą atsisakymą pripažinti EAO. 
Atsisakyti galima dėl šių priežasčių:

a) EAO yra neišsamus arba nebuvo užpildytas per vykdančiosios valstybės kompetentingos 
institucijos nustatytą laikotarpį;

b) neįvykdyti 2 straipsnio 2 dalyje2 nustatyti reikalavimai;

c) apsauga grindžiama sankcijos arba priemonės, kuriai taikoma amnestija pagal 
vykdančiosios valstybės teisę ir kuri susijusi su veika, priklausančia jos kompetencijai pagal 
tą teisę, vykdymu;

d) pagal vykdančiosios valstybės teisę pavojų keliantis asmuo naudojasi imunitetu ir todėl 
neįmanoma priimti apsaugos priemonių.

Kas vyksta vykdančiojoje valstybėje?

Remiantis siūlomos direktyvos 8 straipsniu, vykdančiosios valstybės kompetentinga 
institucija turi: 

a) pripažinti EAO ir imtis visų priemonių, kurios numatytos jos nacionalinėje teisėje panašiu
atveju siekiant užtikrinti saugomo asmens apsaugą (nebent ji nusprendžia pritaikyti vieną iš 
                                               
1 Taip pat ta pati informacija apie to asmens teisinį atstovą, jei saugomas asmuo yra nepilnametis ar neteisnus.
2 Žr. pirmiau.
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nepripažinimo priežasčių);

b) pranešti pavojų keliančiam asmeniui apie visas priemones, kurių ji imasi;

c) imtis visų skubių ir laikinųjų priemonių, kurių reikia siekiant toliau užtikrinti saugomo 
asmens apsaugą; ir

d) nedelsiant pranešti išduodančiosios valstybės kompetentingai institucijai apie visus 
apsaugos priemonės, kuri sudaro EAO pagrindą, pažeidimus (naudojant standartinę formą).

Vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija turi informuoti išduodančiosios valstybės 
kompetentingą instituciją ir saugomą asmenį apie jos priimtas priemones.

Veiksmai išdavus EAO

Tik išduodančioji valstybė gali atnaujinti, peržiūrėti, atšaukti ar pataisyti apsaugos priemonę,
išduoti arešto orderį ir kt. arba pradėti naują baudžiamąjį procesą pavojų keliančio asmens 
atžvilgiu, ką ji turi padaryti pagal savo įstatymus (10 straipsnis).

Vykdančioji valstybė narė gali atšaukti EAO pripažinimą tik jei yra įrodymų, kad saugomas 
asmuo galutinai išvyko iš jos teritorijos (11 straipsnis).

Pagal šią direktyvą priimamiems vykdančiosios valstybės kompetentingos institucijos 
sprendimams taikoma tos valstybės nacionalinė teisė (13 straipsnis).

V. Išvada

Atsižvelgiant į siūlomo Europos apsaugos orderio pobūdį, kaip matyti iš pateiktos analizės, 
visiškai tinkama kaip teisinį pagrindą numatyti 82 straipsnio 1 dalies d punktą, kurio tikslas –
palengvinti su procesais baudžiamosiose bylose ir sprendimų vykdymu susijusį 
bendradarbiavimą tarp valstybių narių teisminių arba joms lygiaverčių institucijų, ir 
82 straipsnio 1 dalies a punktą, kuris susijęs su taisyklėmis ir procedūromis, kuriomis 
siekiama užtikrinti visų rūšių nuosprendžių ir teismo sprendimų pripažinimas.

Taigi, laikoma, kad SESV 82 straipsnio 1 dalies d punktu galima remtis kaip direktyvos 
projekto teisiniu pagrindu, tačiau siekiant, kad iniciatyva taptų tinkama teismo sprendimų 
pripažinimo priemone, reikėtų taip pat nurodyti SESV 82 straipsnio 1 dalies a punktą.

VI. Rekomendacija

Komitetas minėtąjį klausimą apsvarstė 2010 m. spalio 28 d. posėdyje.

Atitinkamai 2010 m. spalio 28 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas nusprendė vienbalsiai1

                                               
1 Šie nariai dalyvavo galutiniame balsavime: Raffaele Baldassarre (laikinai einantis pirmininko pareigas), 
Sebastian Valentin Bodu (pirmininko pavaduotojas), Eva Lichtenberger (pranešėja), Françoise Castex, Marielle 
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rekomenduoti, kad siūloma direktyva būtų priimta remiantis SESV 82 straipsnio 1 dalies a ir 
d punktais.

Pagarbiai,

(pasirašyta) Klaus-Heiner Lehne

                                                                                                                                                  
Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Kurt Lechner, Bernhard Rapkay, Diana Wallis, 
Cecilia Wikström ir Tadeusz Zwiefka.


