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Įvadinės pastabos 

1. 2011 m. birželio 8 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos dėl teisės turėti advokatą vykstant baudžiamajam procesui ir teisės susisiekti po 
sulaikymo 1. 

Šis pasiūlymas yra trečioji priemonė („C1 (išskyrus teisinę pagalbą) + D“), kuri turi būti 
patvirtinta įgyvendinant 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos priimtą Veiksmų planą, skirtą 
įtariamųjų ar kaltinamųjų baudžiamuosiuose procesuose procesinėms teisėms stiprinti 2. 

  
1 Dok. 11497/11 (pasiūlymas) + ADD 1 REV1 (poveikio vertinimas) + ADD 2 REV 1 

(poveikio vertinimo santrauka).
2 OL C 295, 2009 12 4, p. 1. Pirmoji priemonė („A“, dėl teisės į vertimo žodžiu ir raštu 

paslaugas) buvo patvirtinta 2010 m. spalio 20 d. (OL L 280, 2010 10 26, p. 1). Antroji 
priemonė („B“, dėl pranešimo apie teises) šiuo metu svarstoma taikant įprastą teisėkūros 
procedūrą (dok. 12564/10).
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2. 2011 m. rugsėjo 22–23 d. Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdyje Komisija pristatė 
savo pasiūlymą dėl direktyvos ministrų lygiu ir ministrai bendrais bruožais aptarė šį 
pasiūlymą. Šių diskusijų metu buvo kalbama ir apie penkių valstybių narių pateiktą 
dokumentą, kuriame išdėstoma jų pozicija 1; UK ir IE pranešė, kad pagal Lisabonos sutarties 
Protokolo Nr. 21 3 straipsnį jos nusprendė nedalyvauti priimant ir taikant šią direktyvą. 

3. Pirmininkaujanti valstybė narė norėtų reguliariai informuoti Tarybą apie vykdomą darbą, 
susijusį su šiuo svarbiu dokumentu. Todėl ji nusprendė pateikti šį dokumentą dėl dabartinės 
padėties, susijusios su darbu, kuris parengiamuosiuose organuose atliktas po rugsėjo 22–23 d. 
posėdžio.

Darbas parengiamuosiuose organuose 

4. Po rugsėjo mėn. Tarybos posėdyje vykusių debatų Materialinės baudžiamosios teisės darbo 
grupė svarstė direktyvos projektą 2011 m. rugsėjo 27–28 d. ir spalio 11–12 d. posėdžiuose, o 
2011 m. spalio 7 d. posėdyje Policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose 
koordinavimo komitetas (CATS) aptarė tam tikrus konkrečius su direktyvos projektu 
susijusius klausimus 2. 

5. Naujausia teksto redakcija, kuri parengta atsižvelgiant į posėdžių rezultatus ir kurioje išdėstyti 
keli dar neišnagrinėti pirmininkaujančios valstybės narės pasiūlymai, pateikta dok. 15120/11. 
Po spalio mėn. Tarybos posėdžio bus išplatintas naujas tekstas, kuriame bus atsižvelgta į 
2011 m. spalio 11–12 d. Materialinės baudžiamosios teisės darbo grupės posėdyje atlikto 
darbo rezultatus. 

6. Pirmininkaujanti valstybė narė dėkoja visoms delegacijoms už jų konstruktyvų įnašą į darbą 
parengiamosiose grupėse, kadangi dėl to buvo galima padaryti didelę pažangą siekiant 
susitarimo, kuris būtų priimtinas visoms valstybėms narėms. Kai bus susitarta dėl „bendro 
požiūrio“ teksto, jis taps pagrindu deryboms su Europos Parlamentu taikant įprastą teisėkūros 
procedūrą (bendro sprendimo procedūrą). 

  
1 Dok. 14495/11.
2 Dok. 14861/11.
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Trumpa atlikto darbo apžvalga

7. Darbo metu pasitvirtino, kad daugelis straipsnių yra glaudžiai susiję. Todėl delegacijoms 

sudėtinga pateikti aiškią poziciją dėl tam tikro straipsnio, kol jos dar nežino. kokie bus darbo, 

susijusio su vienu ar keliais kitais straipsniais, rezultatai. Pirmininkaujanti valstybė narė žino 

apie šią problemą ir, vadovaudama direktyvos projekto rengimo darbams, į tai atsižvelgia. 

Trumpa atlikto darbo apžvalga (tam tikri klausimai):

Taikymo sritis. 2 straipsnis 

8. 2 straipsnis, kuris kartu su 3 ir 4 straipsniais sudaro direktyvos esmę, buvo intensyviai 

svarstomas darbo grupės 1 ir CATS posėdžiuose. 

9. Dabartinis 2 straipsnio tekstas labai panašus į atitinkamus priemonių A ir B tekstus. Vis dėlto 

kai kurios delegacijos iškėlė klausimą, ar šio straipsnio tekstas neturėtų būti patobulintas, kad 

būtų konkrečiau nustatytas momentas, nuo kurio pradedamos taikyti direktyvoje numatytos 

teisės. Visų pirma buvo iškeltas klausimas, ar šio straipsnio tekste vartojamas žodis „praneša“ 

neturėtų būti konkrečiau apibrėžtas 2. 

10. Pirmininkaujanti valstybė narė mano, kad šių priemonių suderinamumas turėtų tapti 

orientaciniu principu, kurio turėtų būti laikomasi vykdant su paeiliui išdėstytais veiksmų 

plano elementais susijusią veiklą. Vis dėlto taip pat buvo nurodyta, kad „taikymo srities“ 

apibrėžtį, taikomą ankstesnėms priemonėms, būtų galima (šiek tiek) patikslinti, jeigu tai būtų 

pagrįsta atsižvelgiant į šios direktyvos ypatumus.

11. Nagrinėjant šį straipsnį buvo plačiai svarstomas dar vienas klausimas, susijęs su byloms dėl 

mažareikšmių veikų ir kitoms byloms, pvz., drausminiams procesams ir byloms, susijusioms 

su kalėjime padarytomis arba karinio pobūdžio nusikalstamomis veikomis, taikomomis 

išimtimis. 

  
1 Dok. 14470/11.
2 Žr., pvz., dok. 15351/11.
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3 ir 4 straipsniai. Teisė turėti advokatą

12. Šie glaudžiai tarpusavyje susiję straipsniai buvo ilgai svarstomi. Kuriais atvejais įtariamajam 

arba kaltinamajam turėtų būti suteikta teisė turėti advokatą?

13. Diskusijų parengiamuosiuose organuose metu paaiškėjo, jog iš esmės susitarta dėl aiškinimo, 

kad tokia teisė turėtų būti suteikta bent jau visais tais atvejais, kai teisme vykdomas 

baudžiamasis procesas įtariamojo ar kaltinamojo atžvilgiu arba kai įtariamasis ar kaltinamasis 

sulaikomas (jo laisvė apribojama).

14. Vis dėlto nebuvo vieningo požiūrio į atvejį, kai asmuo pakviečiamas savanoriškai atvykti į 

policijos nuovadą (ar panašią vietą), kad jį galėtų apklausti tyrimą vykdančios ar kitos 

kompetentingos institucijos 1, ir atvejį, kai asmuo sustabdomas gatvėje ir jo prašoma atsakyti į 

tokių institucijų atstovų klausimus. Šiuo atvejus reikia toliau nagrinėti, atsižvelgiant ir į 

2 straipsnyje nustatytą direktyvos taikymo sritį. 

15. Kelis kartus buvo svarstomas terminas „procesiniai arba įrodymų rinkimo veiksmai“.

Atsižvelgdamos į tai, kad Komisijos pasiūlymas šiuo klausimu yra labai plataus užmojo, 

daugelis delegacijų paprašė iš 3 ir 4 straipsnių išbraukti nuorodą į šiuos veiksmus. Komisija, 

kuriai pritaria kelios kitos delegacijos, norėtų išlaikyti šias nuostatas, galbūt patikslinus jų 

tekstą.

  
1 Tokiu atveju, kai „savanoriškai“ dalyvaujama apklausoje policijos nuovadoje, atitinkamas 

asmuo ne visuomet nuo pat pradžios yra įtariamasis arba kaltinamasis. Iš tiesų jis gali būti 
apklaustas kaip liudytojas (liudytojams ši direktyva netaikoma), o apklausos metu gali tapti 
įtariamu arba kaltinamu padarius nusikalstamą veiką. Būtų galima išnagrinėti, ar šią „pilkąją 
zoną“ būtų galima panaikinti aiškiau apibrėžus direktyvos taikymo sritį.
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7 ir 8 straipsnis. Konfidencialumas ir leidžiančios nukrypti nuostatos 

16. Darbo grupės 1 ir CATS posėdžiuose įvyko tikslinės diskusijos dėl 7 ir 8 straipsnių, 

atitinkamai dėl „konfidencialumo“ ir „leidžiančių nukrypti nuostatų“. Atsižvelgiant į šių 

diskusijų rezultatus, į 7 straipsnį bus įrašyta specialaus pobūdžio, griežtai apibrėžta galimybė 

nustatyti leidžiančias nukrypti nuostatas konfidencialumo principo atžvilgiu. Aptardamos 

8 straipsnį valstybės narės susitarė išplėsti „imperatyvių priežasčių“ sampratą. 

17. Vienas neišspręstas klausimas yra susijęs su 8 straipsnio taikymo sritimi 5 ir 6 straipsnių 

atžvilgiu. Dėl pastarojo atvejo (teisės susisiekti su konsulinėmis arba diplomatinėmis 

įstaigomis) buvo iškeltas klausimas, ar leidžiančių nukrypti nuostatų apskritai reikia. 

13 straipsnis. Teisių gynimo priemonės 

18. 13 straipsnis susijęs su teisių gynimo priemonėmis. Pirminiame Komisijos pasiūlyme 

numatyta pareiga užtikrinti, kad būtų taikomos veiksmingos teisių gynimo priemonės, ir 

pasiūlyta, kad pažeidus teisę turėti advokatą duoti parodymai ar gauti įrodymai negalėtų būti 

naudojami jokiame proceso etape kaip įrodymai prieš atitinkamą asmenį, kartu išsaugant tam 

tikrą nuožiūros laisvę, jei naudojant tokius įrodymus nebūtų pažeidžiamos teisės į gynybą. 

19. Beveik visos valstybės narės aiškiai pareiškė, kad negali pritarti Komisijos pasiūlymo tekstui. 

Be to, daug valstybių narių aiškiai nurodė, kad teisėjams neturėtų būti duodama jokių 

nurodymų dėl to, kaip turėtų būti vertinami parodymai, kuriuos davė įtariamasis arba 

kaltinamasis pažeidus jo teisę turėti advokatą arba tais atvejais, kai pagal siūlomą direktyvą 

buvo leista jam nesuteikti tokios teisės.

  
1 Dok. 14568/11. 
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20. Siekdama surasti kompromisą, pirmininkaujanti valstybė narė dabar svarsto sprendimą, 

kuriuo, viena vertus, būtų numatyta, kad teisių gynimo priemones valstybės narės turėtų 

nustatyti nacionalinėje teisėje, kita vertus, nustatyta, kad įtariamojo ar kaltinamojo 

parodymus, duotus pažeidus jo teisę turėti advokatą, turėtų vertinti teismas, turintis 

jurisdikciją baudžiamosiose bylose. Šio sprendimo privalumas – nebūtų kišamasi į valstybių 

narių sistemas ir nebūtų duodama nurodymų nacionaliniams teisėjams, tuo pačiu metu 

užtikrinant, kad būtų sprendžiamas pareiškimų, padarytų pažeidus teisę turėti advokatą, 

vertinimo klausimas, – taip bus padedama stiprinti teisminių institucijų tarpusavio 

pasitikėjimą.

Horizontalaus pobūdžio klausimai

21. Diskusijų metu iškilo keli horizontalaus pobūdžio klausimai. Vienas iš šių klausimų susijęs su 

esmine samprata, ką reiškia teisė turėti advokatą. Nors valstybių narių sistemas „klasifikuoti“ 

nelengva, galima pateikti šias pastabas:

22. Viena vertus, kai kurios valstybės narės laikosi nuomonės, kad teisė turėti advokatą turėtų 

reikšti, kad įtariamajam arba kaltinamajam realiai suteikiama advokato pagalba, jei tas asmuo 

pareiškė norą gauti advokato pagalbą. Šiose sistemose atsakomybė už pasinaudojimą teise 

turėti advokatą bent iš dalies tenka valstybės institucijoms (garantavimo metodas). 

23. Kita vertus, nemažai valstybių narių numatyta numato kitokią sistemą, pagal kurią teisė turėti 

advokatą nebūtinai reiškia, kad įtariamajam arba kaltinamajam kiekvienu atveju padės 

advokatas. Todėl šioje sistemoje atsakomybė už teisės turėti advokatą užtikrinimą yra 

perkeliama įtariamajam arba kaltinamajam. Šių valstybių narių požiūriu, teisė turėti advokatą 

turėtų reikšti, kad įtariamajam arba kaltinamajam suteikiama galimybė gauti advokato pagalbą 

(galimybės metodas).
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24. Šie sistemų skirtumai daro poveikį valstybių narių požiūriui į siūlomos direktyvos taikymo 

sritį. Viena vertus, pirmajai valstybių narių grupei susirūpinimą kelia tai, kad teisės turėti 

advokatą plačios taikymo srities numatymas gali turėti rimtų procedūrinių ir finansinių 

pasekmių. Kita vertus, antroji grupė linkusi numatyti palyginti platų teisių spektrą. Jų 

nuomone, įtariamųjų ir kaltinamųjų teisė turėti advokatą turėtų būti visa apimantis principas, 

kurio taip pat laikomasi ankstyvame baudžiamojo proceso etape, net jei šia teise nebus 

pasinaudota kiekvienu atveju. Kai kurių kitų valstybių narių ir Komisijos nuomone, šie 

požiūriai nebūtinai vienas kitam prieštarauja; jos teigia, kad priimtinus sprendimus galima 

surasti pasitelkus tinkamą formuluotę.

25. Pirmininkaujančios valstybės narės nuomone, šį klausimą reikėtų toliau aptarti, kad 

direktyvoje būtų galima patikslinti, ką teisė turėti advokatą faktiškai reikš, ir išsklaidyti 

susirūpinimą dėl to, kokiais konkrečiai būdais ja gali būti naudojamasi (pavyzdžiui, namų 

kratos nereikia traktuoti taip pat kaip apklausos). Taip bus išvengta atvejų, kai vėlesniame 

etape iškyla aiškinimo problemų arba problemų dėl klausimo, ar direktyva teisingai 

įgyvendinama nacionalinėje teisėje.

Baigiamosios pastabos

26. Pagal SESV 67 straipsnio 1 dalį Sąjunga sukuria laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, 

kurioje gerbiamos, inter alia, skirtingos valstybių narių teisės sistemos ir tradicijos. SESV 

82 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nustatant minimalias taisykles turėtų būti atsižvelgiama į 

skirtingas valstybių narių teisines tradicijas ir sistemas. 

27. Atsižvelgdama į tai, pirmininkaujanti valstybė narė mano, kad šią direktyvą turėtų būtų kuo 

labiau įmanoma taikyti pagal visų valstybių narių sistemas, kurios šiuo metu veikia, 

susitariant, kad direktyvoje turėtų būti numatytos aukšto lygio apsaugos priemonės, kurios 

turėtų atitikti Europos žmogaus teisių konvencijos standartus, kaip išaiškinta Europos 

Žmogaus Teisių Teismo praktikoje. 
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28. Pirmininkaujanti valstybė narė dėkinga už puikų bendradarbiavimą rengiant šį dokumentą 

visiems susijusiems subjektams, taip pat dėkinga už aktyvų ir konstruktyvų delegacijų požiūrį, 

kurio jos laikėsi nuo pat darbo pradžios. Pirmininkaujanti valstybė narė ragintų Komisiją ir 

valstybes nares toliau laikytis konstruktyvaus požiūrio ir, jei galima, pademonstruoti 

lankstumą, kad per ateinantį laikotarpį rengiant šį svarbų dokumentą būtų pasiekta 

apčiuopiamų rezultatų visų mūsų labui.

____________________


