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2 konstatuojamoji dalis

Tradicinis tarptautinis teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose grindžiamas 
įvairiais tarptautiniais dokumentais, kuriems iš esmės būdingas „prašymo principas“, 
suprantamas taip: viena suvereni valstybė pateikia prašymą kitai suvereniai valstybei, kuri po 
to nusprendžia, ar šį prašymą tenkinti. Tačiau tokioje tradicinėje sistemoje pastebimi tam tikri 
praktiniai trūkumai, procesas yra lėtas ir pernelyg sudėtingas, todėl apsunkinamas tinkamas 
teisingumo vykdymas, ypač sugaištamo laiko ir veiksmingumo požiūriu. Tačiau tokioje 
tradicinėje sistemoje pastebimi tam tikri praktiniai trūkumai, procesas yra lėtas ir pernelyg 
sudėtingas, todėl apsunkinamas tinkamas teisingumo vykdymas, ypač sugaištamo laiko ir 
veiksmingumo požiūriu. Būtent dėl šios priežasties Europos Vadovų Taryba 1999 m. spalio 
mėn. Tamperėje įvykusiame susitikime nutarė, kad abipusio pripažinimo principas turi tapti 
ES valstybių narių teisminio bendradarbiavimo ir civilinėse, ir baudžiamosiose bylose 
pagrindu. Tačiau apskritai automatinis abipusis pripažinimas yra įmanomas tik iš esmės 
suderintose teisės srityse, o to daugeliu atvejų ES nėra, pavyzdžiui, prokuroro vaidmens 
atveju arba įrodymų leistinumo ir atsisakymo nuostatos (nuo visiško atsisakymo nuostatos iki 
minimalaus taikymo kai kuriose valstybėse narėse) atveju. Bet koks visapusiškas abipusio 
pripažinimo principo taikymas kai kuriose valstybėse narėse gali sukelti rimtų teisinio ir 
konstitucinio pobūdžio problemų. Šį faktą išsamiai apibūdino Vokietijos delegacija Taryboje 
specialiai tam skirtame dokumente, kuriame nurodomos ribotos prokuroro funkcijos 
Vokietijoje, kur pagal Konstitucijos reikalavimus kai kurioms priemonėms taikyti yra būtinas 
teismo įsakymas. Tas pats pasakytina apie atsisakymo nuostatą tais atvejais, kai valstybės 
narės turi atsižvelgti į savo konstitucijos reikalavimus ir į Europos Žmogaus Teisių Teismo 
sprendimus (jei įrodymai gauti kankinant, jų iš viso negalima įtraukti į bylą, jeigu įrodymai 
gauti elgiantis nežmoniškai arba žeminant, jie negali būti laikomi įrodymais, nors ir sudarytų 
bylos medžiagos dalį – žr. bylą Gäffen prieš Vokietiją). Iš esmės tokie apribojimai būdingi ir 
kitoms šalims, tarp kurių yra ir Portugalija. Tuo pačiu metu patirtis taikant Europos arešto 
orderį atskleidė esmines problemas, kylančias automatiškai taikant abipusio pripažinimo 
principą. Kai kuriose valstybėse narėse, kaip antai Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje, buvo 
nustatyti specifiniai atsisakymo pagrindai, grindžiami žmogaus teisėmis, o byloje MJELR 
prieš Rettinger Airijos Aukščiausiasis teismas pažymėjo, kad taikant abipusio pripažinimo 
principą valstybės narės neatleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal Europos žmogaus teisių 
konvenciją, pavyzdžiui, nuo įsipareigojimų, susijusių su kankinimu ir nežmonišku bei 
žeminančiu elgesiu (bei pagal analogiją įrodymais, gautais pasinaudojant tokiu elgesiu). 
Remiantis išdėstytais faktais ir viską apsvarsčius, šios konstatuojamosios dalies formuluotė 
yra tokia, kaip pasiūlyta anksčiau.

2b konstatuojamoji dalis

Čia aptariama būtinybė išsaugoti įvairiose šalyse vis dar esančius įvairių nusikaltimų 
apibrėžties skirtumus ir išvengti atvejų, kai viena valstybė narė pageidauja pasirinkti ETO, 
žinodama, kad vykdančiojoje valstybėje ETO pateisinančios aplinkybės nesudaro nusikaltimo 
sudėties ir todėl už jas nėra baudžiama. Šiuo klausimu galima teigti, kad esamais teisės aktais 
dėl abipusio pripažinimo (Europos arešto orderis, Europos įrodymų orderis ir kt.) buvo 
įteisintas dvigubo kaltinimo patikrinimo panaikinimas, sudarant kategoriją iš 32 nusikaltimų 
(teisės pažeidimų) remiantis prielaida, kad tokie teisės pažeidimai yra taip suderinti, kad 
susidaro galimybė panaikinti minėtą dvigubą inkriminavimą. Tačiau praktiškai tai 
neįgyvendinta. Pavyzdžiui, apibrėžiant išžaginimą, Švedijos apibrėžtis („bejėgiška būklė“) yra 
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tokia specifinė, kad neatitinka jokios kitos valstybės narės apibrėžties. Taip pat imtasi 
priemonių išaiškinti, kad su mokesčiais, muitais ir valiutų keitimu susijusios bylos į šią 
kategoriją nėra įtrauktos.

10a konstatuojamoji dalis

Įtraukta papildoma konstatuojamoji dalis, kurioje pabrėžiama, kad, remiantis Europos 
žmogaus teisių konvencijos 8 straipsniu, proporcingumas yra konstitucinis reikalavimas 
įvairiose valstybėse narėse. Bet koks akivaizdus tokių reikalavimų pažeidimas suteikia 
vykdančiajai institucijai teisę atsisakyti vykdyti priemonę, atsisakymą grindžiant žmogaus 
teisių arba pagrindinių konstitucinių principų pažeidimu. Pagal proporcingumo principą ES 
turi imtis tik būtinų savo tikslams pasiekti priemonių. Tai reiškia, kad veiksmo intensyvumas 
turi būti siejamas su siekiamu tikslu, t. y., kai Europos Sąjungoje yra įvairių vienodo 
veiksmingumo priemonių, turi būti pasirinkta didžiausią laisvę valstybėms narėms ir 
privatiems asmenims suteikianti priemonė. Taip pat dar kartą įtvirtinamas pagrindinių 
nacionalinių konstitucinių principų gerbimas. 

10b konstatuojamoji dalis

Labai svarbu užtikrinti, kad ETO būtų siunčiamas kompetentingoms institucijoms, užkertant 
kelią grėsmei, kad į keitimąsi asmens duomenimis bus įtrauktos pašalinės institucijos. Kaip 
pavyzdys įtrauktas Eurojustas – specialiai Europos Sąjungoje įkurta institucija, skirta skatinti 
ir gerinti kompetentingų institucijų vykdomą tyrimo ir teismo proceso koordinavimą. 
Laikantis tokios nuostatos būtų užtikrintas perduodamos informacijos konfidencialumas 
dalyvaujančių asmenų pagrindinių teisių užtikrinimo požiūriu ir kompetentingų institucijų 
abipusis keitimasis informacija. Neatmetama galimybė, kad kompetentingos teisėsaugos 
institucijos naudos kitas informacijos perdavimo vykdančiajai institucijai priemones, kuriomis 
užtikrinamas informacijos konfidencialumas ir saugumas.

11 konstatuojamoji dalis

Šioje konstatuojamoje dalyje, kurios turinys išdėstytas 8 straipsnyje, siekiama skatinti 
teismines institucijas bendradarbiauti vadovaujantis abipusio pasitikėjimo principu ir 
skatinami mechanizmai, skirti ne tik palengvinti institucijų bendradarbiavimą, bet ir pagerinti 
asmens teisių teisinę apsaugą. Dėl galimo išduodančiosios valstybės institucijos dalyvavimo 
vykdant ETO siekiant teikti pagalbą vykdančiosioms institucijoms nurodoma, kad toks 
dalyvavimas gali būti lemiamas, kai būtina užtikrinti įrodymų leistinumą arba išduoti 
papildomus ETO vykdant priemonę. Šia nuostata nepanaikinama galimybė, kad tokio 
dalyvavimo gali būti atsisakyta, jei jis prieštarautų vykdančiosios valstybės pagrindiniams 
principams. Išduodančiosios valstybės institucijai būnant vykdančiojoje valstybėje siekiama 
tik teikti pagalbą vykdančiosios valstybės institucijoms.

13a konstatuojamoji dalis

Siekiant apginti teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, būtina suteikti veiksmingą galimybę 
kreiptis į teismą. Europos tyrimo orderiui patvirtinti ir vykdyti reikalingos konkrečios 
garantijos, skirtos užtikrinti veiksmingą visų suinteresuotųjų asmenų teisių apsaugą. 
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Būtinosios gynybos normos baudžiamajame procese apima, be kita ko, nekaltumo 
prezumpciją ir asmens teisę neapkaltinti pačiam savęs, teisę būti supažindintam su kaltinimu, 
teisę į teisinį atstovavimą ir teisę į nemokamas vertėjo paslaugas (Chartijos 48 straipsnis ir 
Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnio 2 ir 3 dalys). Šie reikalavimai ypač svarbūs 
kalbant apie Europos tyrimo orderį, nes pažeidžiant šias teises gauti įrodymai neturi būti 
naudojami prieš kaltinamuosius. 

1 straipsnis

Šiame straipsnyje pateikiama ETO apibrėžtis ir išaiškinama, kad ETO paskirtis pirmiausia yra 
konkrečios tyrimo priemonės vykdymas. 2 dalyje kaip Europos Sąjungos principas 
įtvirtinamas abipusio pripažinimo principas (SESV 82 straipsnis). Jis nuo 1999 m. Tamperėje 
įvykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo pripažįstamas teisminio bendradarbiavimo 
civilinėse ir baudžiamosiose bylose pagrindu. Siekiant saugesnės erdvės ir kultūros, laisvės ir 
atsakomybės abipusio pripažinimo principas laikomas esminiu Europos Sąjungos kūrimo 
principu. Iš esmės, tradicinei savitarpio teisinei pagalbai būdingas nacionalinio suverenumo 
principas, o abipusio pripažinimo principas grindžiamas lygiavertiškumo ir pasitikėjimo 
sąvokomis. Dėl teismingumo nustatymo normų, šiuo principu suteikiama papildoma nauda 
atsisakymo pagrindų apribojimo ir terminų nustatymo požiūriu. Taigi, kalbant apie 
teismingumą, savitarpio teisinės pagalbos sistemoje prašymus iš esmės vykdo tik centrinės 
institucijos. Ilgainiui ši padėtis Europos Sąjungoje buvo sušvelninta, tačiau vis dėlto išlieka 
vyriausybinio filtro galimybė. Priešingai, siekiant vykyti abipusio pripažinimo principą reikia 
visiškai teisiškai sunorminti procesinius veiksmus. Tai reiškia tiesioginį perdavimą tarp 
teisėsaugos institucijų, laikantis galių atskyrimo principo ir neleidžiant jokio vykdomosios 
valdžios įsikišimo, todėl dėl tokio valstybių narių tarpusavio pasitikėjimo procesiniai 
veiksmai supaprastinami ir pagreitinami. Kalbant apie ribotus atsisakymo pagrindus, 
pagrindinis savitarpio teisinės pagalbos trūkumas yra tai, kad leidžiama daugybė atsisakymo 
pagrindų. Tokia pagrindų įvairovė kelia nepasitikėjimą, todėl gali apsunkinti arba netgi 
sustabdyti bendradarbiavimą ir taip pat sudaro plačias vertinimo galimybes. Abipusio 
pripažinimo sistemoje užsienio valstybės sprendimo vykdymas yra privalomas, išskyrus tuos 
atvejus, kai vadovaujamasi kuriuo nors atsisakymo pagrindu, o tokie pagrindai ne tik išvardyti 
baigtiniame sąraše, bet ir apibrėžiami objektyviomis atsisakymo priežastimis. Iš esmės 
atmesti visi subjektyviu vertinimu grindžiami pagrindai. Terminų požiūriu savitarpio pagalbos 
sistemoje nenumatyti privalomi terminai (1959 m. Europos konvencijos dėl savitarpio 
pagalbos baudžiamosiose bylose 6 straipsnio 2 dalis). Kita vertus, abipusio pripažinimo 
sistemoje nustatyti ir įtvirtinti aiškiai įvardyti terminai. Nustatyti terminus būtina, nes tai 
palengvina ir pagreitina teisminį bendradarbiavimą. Abipusio pripažinimo principas reiškia, 
kad, jeigu valstybė narė vykdo nuosprendį, ji pasitiki nuosprendį paskelbusios valstybės narės 
sprendimu, o ši turi pasitikėti lygiai taip pat, kaip vykdančioji valstybė narė. Tačiau šiame 
pasiūlyme išlaikomos svarbios ir pagrįstos įvertinimo galimybės, skirtos užtikrinti, kad būtų 
atsižvelgta į teisinius ir konstitucinius valstybių skirtumus. 3 dalyje pakartotinai patvirtinama 
pagrindinių teisių ir pagrindinių teisinių principų įgyvendinimo svarba, kaip pasiūlė Europos 
pagrindinių teisių agentūra. Iš tiesų dėl abipusio pripažinimo principo taikymo asmens teisių 
teisinei apsaugai (elgesys su įtariamaisiais, susijusios teisės į gynybą ir kt.) neturėtų kilti 
neigiamų padarinių. Visiškai priešingai, tokia apsauga turėtų būti sustiprinta viso proceso 
metu. Šiuo atžvilgiu bus atvejų, kai galbūt reikės būtinųjų bendrųjų nuostatų, palengvinančių 
abipusio pripažinimo principo taikymą. Tai visų pirma taikytina kaltinamojo apsaugos, 
nukentėjusiųjų gynybos teisių ir apsaugos bei galimybės būti išklausytiems klausimams, 
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atsižvelgiant į pagrindines laisves. Baudžiamasis procesas prisideda prie bendrojo prevencinio 
baudžiamosios teisės veiksmingumo sustiprinimo. Iš tiesų, remiantis teisinio tikrumo 
principu, reikalaujama, kad valstybės baudžiamosios galios vykdymas nebūtų siejamas vien 
su materialinėmis prielaidomis, bet taip pat užtikrintų procesinius formalumus, leidžiančius 
iki galutinio teismo sprendimo apsaugoti pagrindines teises (nulla poena, sine processu 
iditio). Baudžiamosios bylos pabaiga – tai teisingumo įvykdymas, o tai, be abejo, reiškia 
tiesos atskleidimą atliekant galiojančius procesinius veiksmus, t. y., saugant pagrindines 
asmens teises.

2 straipsnis

2 straipsnyje pateikiamos įvairių pasiūlyme vartojamų terminų apibrėžtys.

Įtrauktos terminų „išduodančioji valstybė“ ir „vykdančioji valstybė“ apibrėžtys, nes šie 
terminai šioje direktyvoje dažnai vartojami ir skiriasi nuo terminų „išduodančiosios 
institucijos“ ir „vykdančiosios institucijos“. Pakeista „išduodančiosios institucijos“ apibrėžtis, 
siekiant įtraukti neteismines institucijas, kaip antai policiją. Teisminė institucija gali būti 
apibrėžta kaip bet kuri teisminę valdžią turinti institucija, t. y., institucija, kuri įstatymų 
nustatyta tvarka priima privalomus vykdyti sprendimus, vadinamus teismo sprendimais. 
„Vykdančioji institucija“: valstybių narių kompetencijai taip pat priklauso nuspręsti, kokias 
institucijas paskirti vykdančiosiomis institucijomis. Tačiau valstybės narės neturi visiškos 
veikimo laisvės, nes direktyvoje reikalaujama, kad vykdančioji institucija būtų institucija, 
kompetentinga vykdyti ETO nurodytą tyrimo priemonę panašioje nacionalinėje byloje. Jeigu 
ETO išduodamas siekiant atlikti kratą valstybės narės konkrečioje vietovėje esančiame name, 
vykdančioji institucija turi būti institucija, kuri būtų kompetentinga priimti sprendimą dėl 
kratos atitinkamoje vietovėje esančiame name panašioje nacionalinėje byloje.


