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DĖL EKSPERTO DELEGAVIMO Į TARPTAUTINIO BAUDŽIAMOJO TEISMO
PROKURATŪRĄ
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių
institucijas įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi informuoja apie poreikį deleguoti nacionalinį
ekspertą-tyrėją į Tarptautinio Baudžiamojo Teismo prokuratūrą ir teikia prašymą pritarti
delegavimui toliau nurodytomis sąlygomis.
Teisingumo ministerijos vertinimu, yra tikslinga deleguoti nacionalinį ekspertą į
Tarptautinį Baudžiamąjį Teismą. Lietuva buvo pirmoji valstybė, pateikusi kreipimąsi
Tarptautinio Baudžiamojo Teismo prokurorui dėl Rusijos vykdomų karo nusikaltimų
Ukrainoje, todėl ir toliau turėtų demonstruoti lyderystę šiame procese ir prisidėti visomis
įmanomomis priemonėmis prie situacijos Ukrainoje tyrimo. Lietuva taip pat parodytų
solidarumą, ypač turint omenyje, kad kitos valstybės jau reaguoja į kvietimą ir ketina siųsti
nacionalinius ekspertus (pavyzdžiui, Estija ketina deleguoti 3 ekspertus). Be kita ko, tai būtų
pirmasis Lietuvos atstovo delegavimas į Tarptautinį Baudžiamąjį Teismą, kuris neabejotinai
atneštų naujos ekspertinės patirties, stiprintų Lietuvos nacionalinių institucijų kompetenciją ir
tarptautinį bendradarbiavimą.
Tarptautinio Baudžiamojo Teismo prokuroras 2022 m. kovo 7 d. nota kreipėsi į visas
Romos statuto valstybes nares su prašymu deleguoti nacionalinius ekspertus, kad būtų
patenkinti skubūs žmogiškųjų išteklių poreikiai ir sudarytos sąlygos veiksmingai reaguoti
atliekant prokuroro tyrimus, ypač atsižvelgiant į poreikį skubiai tirti situaciją Ukrainoje.
Valstybės yra raginamos siūlyti kandidatus į konkrečias pareigybes – tyrėjo, analitiko,
teisininko, karybos analitiko, teismo eksperto, palydovinių duomenų specialisto, vertėjo,
psichologo, apsaugos strategijų ir operacijų pareigūnų. Prokuroro vertinimu, šiuo metu
prioritetinė pareigybė, į kurią deleguotinas nacionalinis ekspertas – tyrėjo.

Teisingumo ministerijos nuomone, galimybė deleguoti asmenį į Tarptautinį
Baudžiamąjį Teismą turėtų būti atvira visoms valstybės institucijoms, todėl kviečiame Lietuvos
Respublikos užsienio reikalų ministeriją prisidėti prie atviros atrankos organizavimo.
Teisingumo ministerijos vertinimu, nacionalinį ekspertą-tyrėją (kelis kandidatus)
reikėtų atrinkti ir Tarptautiniam Baudžiamajam Teismui pasiūlyti 2022 m. II ketvirtį.
Pažymėtina, kad iki Teismo vidinės kandidatų atrankos pradžios turi būti pasirašytas
memorandumas dėl nacionalinio eksperto delegavimo tarp Tarptautinio Baudžiamojo Teismo
prokuratūros ir nacionalinės deleguojančios institucijos (toliau – Memorandumas).
Reikalavimai atrankai ir kandidatams.
Standartinė delegavimo trukmė - 12 mėnesių, su galimybe delegavimo trukmę pratęsti
iki 24 mėnesių. Delegavimo procedūra, sąlygos ir deleguojamo asmens statuso klausimai
detaliau aptariami pasirašomame Memorandume dėl delegavimo.
Nacionalinis ekspertas – tyrėjas atlieka šias teisinio pobūdžio funkcijas:
- Renka, tikrina ir apdoroja informaciją bei įrodymus, vykdo sudėtingo pobūdžio
apklausas pagal Tarptautinio Baudžiamojo Teismo prokuratūros nustatytas
procedūras;
- Kelia tyrimo versijas, nustato tyrimo ribas, palaiko ryšį su asmenimis, turinčiais
tyrimui reikšmingų duomenų (liudytojais, nukentėjusiaisiais ir kt.);
- Vyksta į misijas karinio ar pokarinio konflikto zonose, laikantis nustatytų saugumo
reikalavimų;
- Vertina ir analizuoja surinktą informaciją bei įrodymus.
Atsižvelgiant į darbo pobūdį, nacionaliniam ekspertui-tyrėjui keliami šie kvalifikaciniai
reikalavimai – turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą, turėti ne mažiau kaip 5
metų teisinio darbo patirties (pageidautina – karo, kibernetinių, smurtinių, finansinių
nusikaltimų tyrimo srityse), išmanyti Tarptautinio
Baudžiamojo Teismo veiklą
reglamentuojančias teisines procedūras, taip pat reikalaujama mokėti oficialias Tarptautinio
Baudžiamojo Teismo kalbas – anglų arba prancūzų – įgudusio vartotojo (B2) lygiu.
Pageidautina įgudusio vartotojo (B2) lygiu mokėti ukrainiečių, rusų, ispanų arba arabų kalbą.
Delegavimo finansavimas.
Delegavimo išlaidos, susijusios su nacionalinio eksperto-tyrėjo delegavimu, remiantis
Socialinių garantijų deleguotiems asmenims dydžių aprašo, patvirtinto 2010 m. gegužės 26 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 639 „Dėl socialinių garantijų deleguotiems
asmenims dydžių aprašo ir socialinių garantijų deleguotiems asmenims taikymo ir su
delegavimu susijusių išlaidų padengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, tvarka, galėtų būti
atlyginamos iš Užsienio reikalų ministerijai tam tikslui skirtų Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto asignavimų.
Maloniai prašome įvertinti delegavimo išlaidų kompensavimo galimybes delegavimo
laikotarpiui, kurio trukmė būtų apibrėžta Memorandume. Tai užtikrintų platesnes galimybes
Lietuvos institucijoms ir jų darbuotojams dalyvauti atrankoje, o kartu reikšmingai prisidėtų prie
atviros ir skaidrios nacionalinės atrankos suorganizavimo.
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos
Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo 5, 6 ir 7 straipsniais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 120 „Dėl nacionalinių delegavimo

prioritetų ir preliminarių lėšų paskirstymo proporcijų nustatymo“ 3.5.1 punktu prašome pateikti
išvadą dėl šių pareigų atitikimo delegavimo prioritetams, pritarti pasiūlytai delegavimo tvarkai
ir sąlygoms.
Dėkojame už bendradarbiavimą.
PRIDEDAMA:
1. Tarptautinio Baudžiamojo Teismo prokuroro 2022 m. kovo 7 d. nota, 5 lapai.
2. Memorandumo dėl nacionalinio eksperto delegavimo tarp Tarptautinio Baudžiamojo
Teismo prokuratūros ir nacionalinės deleguojančios institucijos šablonas, 8 lapai.
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