
 

EUROPOS ARE�TO ORDERIS(1) 

 

�į orderį i�davė kompetentinga teisminė institucija. A� pra�au, kad toliau nurodytas 
asmuo būtų are�tuotas ir perduotas, kad būtų galima vykdyti baud�iamąjį 
persekioji 
sprendimą. 

a) Informacija apie pra�omo i�duoti asmens tapatybę: 

Pavardė:  

Vardas (-ai):  

Lytis:  

Pilietybė:  

Gimimo data:  

Gimimo vieta:  

Gyvenamoji vieta ir/arba �inomas adresas  

Kalba (-os), kurias pra�omas i�duoti asmuo supranta (jei �inoma)  

 

Pra�omo i�duoti asmens ypatingos �ymės/ apra�ymas  

 

Pra�omo i�duoti asmens nuotrauka ir pir�tų atspaudai, jei jie yra ir gali būti perduoti, arba 
informacija apie asmenį, su kuriuo galima susisiekti, kad būtų galima gauti tokią 
informaciją arba DNR charakteristikas (kai tokie įrodymai gali būti pateikti, bet jie 
nebuvo nurodyti) 

 

 

 

                                                 
1 �is orderis turi būti para�ytas viena i� vykdančiosios valstybės narės oficialiųjų kalbų arba i�verstas į 
tokią kalbą, kai toji valstybė yra �inoma, arba kuria nors kita tai valstybei priimtina kalba. 

 1

Slapyvardžiai, jei naudojama:  

SlapyMergautine pavarde, jei naudojama:  



 

 

b) Sprendimas, kuriuo remiantis i�duotas are�to orderis: 

1. Are�to orderis arba jam prilygstančio poveikio teismo 
sprendimas: 

Tipas:  

2. Vykdytinas sprendimas:  

 

Registracijos numeris:  

 

c) Bausmės trukmės nurodymas: 

1. Ilgiausias laisvės atėmimo bausmės arba įkalinimo terminas, kurį galima skirti u� 
nusikalstamą (-as) veiką (-as): 
 

 

2. Skirtas laisvės atėmimo bausmės arba įkalinimo  terminas:  

 

Likęs neatliktas bausmės laikas  

 

 

d) Sprendimas, paskelbtas  in absentia ir: 

- suinteresuotas asmuo buvo asmeni�kai �auktas į teismą arba jam buvo prane�ta kitaip apie 
posėd�io, kuris priėmė sprendimą in absentia, datą ir vietą, 

arba 

- suinteresuotas asmuo nebuvo asmeni�kai �auktas į teismą arba jam nebuvo prane�ta kitaip 
apie posėd�io, kuris priėmė sprendimą in absentia, datą ir vietą, bet jis turi �ias teisines 
garantijas po perdavimo (tokios garantijos gali būti suteiktos i� anksto) 

Nurodykite teisines garantijas  
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e) Nusikalstamos veikos: 
�is orderis susijęs su i� viso:                       nusikalstamomis 
veikomis. 
Aplinkybių, kuriomis buvo įvykdyta (-os) nusikalstama (-os) veika (-os), įskaitant laiką, vietą 
ir pra�omo i�duoti asmens dalyvavimo laipsnį joje (-se), apibūdinimas: 
 
 
Nusikalstamos (-ų)  veikos (-os) pobūdis ir teisinė kvalifikacija ir taikytina įstatymo/kodekso 
nuostata:  
 
I. Jei taikytina, pa�ymėkite vieną ar kelias i� �ių nusikalstamų veikų, baud�iamų 

i�duodančiojoje valstybėje narėje arba laisvės atėmimo bausme įkalinimu, kurio 
ilgiausias terminas � 3 metai, kaip nustatyta i�duodančiosios valstybės narės 
įstatymuose: 

    dalyvavimas nuskalstamame susivienijime; 
    terorizmas; 
1 prekyba �monėmis; 
1 seksualinis vaikų i�naudojimas ir vaikų pornografija; 
     neteisėta prekyba narkotikais ir psichotropinėmis med�iagomis; 
     neteisėta prekyba ginklais, �audmenimis ir sprogmenimis; 
1 korupcija; 
     veikos, susijusios su sukčiavimu, įskaitant sukčiavimą, kuris turi poveikį Europos Bendrijų 

finansiniams interesams, kaip apibrė�ta 1995 m. liepos 26 d. Konvencijoje dėl Europos 
Bendrijų finansinių interesų apsaugos; 

     nusikalstamu būdų įgytų pajamų plovimas; 
     valiutos, įskaitant eurą, padirbinėjimas; 
     nusikaltimai informatikai; 
    nusikaltimai aplinkai, įskaitant neteisėtą prekybą nykstančiomis gyvūnų ir nykstančiomis 

augalų rū�imis bei veislėmis; 
     pagalba neteisėtai patekti į �alį ir apsigyventi joje; 
     nu�udymas, sunkus kūno su�alojimas; 
     neteisėta prekyba �mogaus organais ir audiniais; 
     �monių grobimas, neteisėtas laisvės atėmimas ir įkaitų ėmimas; 
     rasizmas ir ksenofobija; 
     organizuotas arba ginkluotas plė�imas; 
     neteisėta prekyba kultūros vertybėmis, įskaitant antikvarines vertybes ir meno kūrinius; 
     sukčiavimas; 
     reketavimas ir turto prievartavimas; 
     gaminių klastojimas ir piratavimas; 
     administracinių dokumentų klastojimas ir prekyba jais; 
     mokėjimo priemonių klastojimas; 
     neteisėta prekyba hormoninėmis med�iagomis ir kitomis augimo skatinimo med�iagomis; 
     neteisėta prekyba branduolinėmis ir radioaktyviomis med�iagomis; 
     prekyba vogtomis transporto priemonėmis; 
     i��aginimas; 
     padegimas; 
     Tarptautiniam baud�iamajam teismui teismingi nusikaltimai; 
     orlaivių arba laivų u�grobimas; 
     diversija. 

II. I�samus nusikalstamos veikos, neįra�ytos į I skirsnį, apibūdinimas: 
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f) Kitos su byla susijusios aplinkybės (neprivaloma informacija): 

(NB: Čia galima nurodyti eksteritorialumą, terminų nutraukimą ir kitas nusikalstamos veikos 
pasekmes) 

 

 

 

g) �is orderis taip pat taikomas turto, kurio gali reikėti kaip įrodymo, are�tui ir perėmimui: 

�is orderis taip pat taikomas turto, kurį pra�omas i�duoti asmuo įsigijo įvykdyta 
nusikalstama veika, are�tui ir  

Turto (ir jo buvimo vietos) (jei �inoma) apra�ymas: 
 

 

 

h) U� nusikalstamą (-as) veiką (-as), dėl kurios (-ių) i�duotas �is orderis, baud�iama laisvės 
atėmimu iki gyvos galvos ar įkalinimu  iki gyvos galvos arba tokia bausmė yra paskirta: 

- i�duodančiosios valstybės narės teisinė sistema leid�ia gavus pra�ymą arba bent po 20 
metų pervarstyti paskirtą bausmę arba priemonę, kad tokia bausmė ar priemonė nebebūtų 
vykdoma, 

ir/arba 

- i�duodančiosios valstybės narės teisinė sistema leid�ia suteikti malonę, į kurią asmuo turi 
teisę pagal i�duodančiosios valstybės narės teisę arba praktiką, siekiant, kad tokia bausmė 
arba priemonė nebebūtų vykdoma. 

 

i) Teisminė institucija, kuri i�davė orderį: 

Oficialus pavadinimas: 

Jos atstovo pavardė(1):  

U�imamos pareigos (titulas/ kategorija):  

Bylos numeris:  

                                                 
(1) Įvairiomis kalbomis nurodomas teisminius įgaliojimus turintis asmuo. 
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Adresas:  

Telefonas (�alies kodas) (srities/miesto kodas) (�)  

Faksas (�alies kodas) (srities/miesto kodas) (�)  

Elektroninis pa�tas:  

Pasiteiravimui svarbi informacija apie asmenį, su kuriuo turi būti susisiekta dėl 
perdavimo praktinių klausimų:  

 

 

Kai u� Europos are�to orderio perdavimą ir administracinį priėmimą yra atsakinga centrinė 
institucija: 

Centrinės institucijos pavadinimas:  

 

Asmuo pasiteiravimui, jei toks yra (pareigos/kategorija ir pavardė): 

 

Adresas:  

 

Telefonas: (�alies kodas) (srities/miesto kodas) (�)  

Faksas: (�alies kodas) (srities/miesto kodas) (�)  

Elektroninis pa�tas:  

 

I�duodančiosios teisminės institucijos ir/arba jos atstovo para�as: 

 

Pavardė:  

U�imamos pareigos (titulas/kategorija)  

Data:  

Oficialus antspaudas (jei toks yra) 
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