2012 m. kovo 9 d. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas) pasirašė partnerystės deklaraciją su
Jungtinės Karalystės Vyriausiųjų policijos pareigūnų asociacija (Association of Chief Police Officers)
(toliau – ACPO) vykdyti projektą – „ECRIS pirštų atspaudų keitimosi tinklas“ („ECRIS Fingerprint
Exchange Network“) (toliau – EFEN projektas, Projektas). Pasirašydamas partnerystės deklaraciją,
Informatikos ir ryšių departamentas įsipareigojo dalyvauti Projekto partnerių susitikimuose ir
konferencijose, teikti konsultacijas Projekto vykdytojams, partneriams ir kitoms Europos Sąjungos
valstybėms narėms pirštų atspaudų apsikeitimo bei asmenų identifikavimo klausimais. Projektą
inicijavo Jungtinė Karalystė, kuri 2012 m. spalio 29 d. pasirašė sutartį su Europos Komisija dėl
Projekto finansavimo. EFEN projekto tikslai: atlikti studiją apie Europos Sąjungos valstybėse narėse
naudojamus asmenų identifikavimo procesus bei pirštų atspaudų panaudojimo galimybes; identifikuoti
teisines bei technines kliūtis pirštų atspaudų naudojimui asmenų identifikavimo procesuose;
supažindinti valstybes nares su asmenų identifikavimo svarba baudžiamajame procese bei skatinti
naudoti pirštų atspaudus, keičiantis teistumo informacija su kitomis valstybėmis narėmis; dalintis gera
biometrinių duomenų ir informacijos apie nuosprendžius keitimosi praktika, sudarant taip vadinamą
pirštų atspaudų naudotojų tinklą; Europos Sąjungos valstybėms narėms padėti įgyvendinti Europos
Sąjungos Tarybos 2009 m. vasario 26 d. pamatinio sprendimo 2009/315/TVR dėl valstybių narių
keitimosi informacija iš nuosprendžių registro organizavimo ir turinio (OL 2009 L 93, p. 23) (toliau –
Tarybos pamatinis sprendimas) 11 straipsnio 1 dalies c punktą, kuris nustato, jog Europos Sąjungos
valstybės narės centrinei institucijai, atsakingai už apsikeitimą informacija apie nuosprendžius su
kitomis Europos Sąjungos valstybių narių centrinėmis institucijomis, kaip papildoma informacija turi
būti perduodama paimtų pirštų atspaudų informacija.
Projektui pradžią davė Jungtinės Karalystės nuo 2009 m. vykdytas ir 2012 m. kovo 30 d.
pasibaigęs projektas „Keitimasis pirštų atspaudais tarp Europos Sąjungos valstybių narių“ („Fingerprint
Exchange between European Union Member States“) (toliau – FEEU projektas, Projektas), pateisinęs
FEEU projekto iniciatorių bei kitų Europos Sąjungos valstybių narių lūkesčius. Projekto tikslai buvo:
atlikti studiją apie skirtingų Europos Sąjungos valstybių narių galimybę keistis pirštų atspaudais; atlikti
valstybių narių nacionalinės teisės, reglamentuojančios asmens duomenų apsaugą bei pirštų atspaudų
naudojimą, analizę; identifikuoti problemas ir iššūkius dėl pirštų atspaudų naudojimo trečiųjų šalių
piliečių identifikavimo procese; identifikuoti bendrus techninius reikalavimus visoms valstybėms
narėms pirštų atspaudų apsikeitimui. FEEU projektas suteikė galimybę, keičiantis informacija apie
fizinių asmenų atžvilgiu priimtus, įsiteisėjusius ir nacionalinius nuosprendžių registrus įtrauktus
apkaltinamuosius nuosprendžius, siekiant efektyvesnio asmenų identifikavimo, papildomai keistis

asmenų pirštų atspaudais. Informatikos ir ryšių departamentas parėmė Jungtinės Karalystės iniciatyvą ir
pradėjo keistis pirštų atspaudais su šia valstybe nare. 2011 m. sausio 18 d. baigiamojoje FEEU projekto
konferencijoje, kurioje dalyvavo ir Informatikos ir ryšių departamento, Lietuvos policijos
Kriminalistinių tyrimų centro ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos atstovai, buvo pateikti
keitimosi pirštų atspaudais tarp FEEU projekto iniciatorės Jungtinės Karalystės ir 11 kitų valstybių
narių rezultatai: net 25% visų Jungtinės Karalystės siųstų pranešimų kitoms valstybėms narėms apie tų
šalių piliečius, pripažintus kaltais Jungtinėje Karalystėje, buvo nurodyti klaidingi – kitų asmenų
duomenys.
EFEN projektas, truksiantis 2 metus, apims bendradarbiavimą su Eurojust‘u, valstybių narių
teisėjais, prokurorais ir nacionalinėmis teisėsaugos institucijomis. Jo vykdymo laikotarpiu planuojama
aplankyti visas Europos Sąjungos valstybes nares, siekiant pabrėžti asmenų identifikavimo svarbą,
tiriant ir nagrinėjant baudžiamąsias bylas. Šiuo atveju asmens biometrinių duomenų – pirštų atspaudų –
naudojimas asmenims identifikuoti leidžia išvengti apgaulės, nustatant asmenų tapatybę. Projekte
dalyvauja 6 valstybės narės: Jungtinė Karalystė (Projekto iniciatorė), Latvija, Lietuva, Ispanija,
Portugalija ir Slovėnija.
Informatikos ir ryšių departamentas, vykdydamas „Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų
žinybinio registro sąveikos su kitomis teisėsaugos institucijų informacinėmis sistemomis
funkcionalumo sukūrimas ir tobulinimas, siekiant keistis teistumo informacija su Europos Sąjungos
šalių teisėsaugos institucijomis“ projektą, kurio vienas iš tikslų buvo tobulinti Įtariamųjų, kaltinamųjų
ir nuteistųjų registro sąveiką su Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro tvarkomu
Daktiloskopinių duomenų registru (toliau – DDR), 2013 metais įdiegė programinę įrangą, kurios
pagalba elektroniniu būdu gaunami iš DDR biometriniai duomenys ir perduodami kartu su teistumo
duomenimis Europos Sąjungos valstybių narių centrinėms institucijoms per Europos nuosprendžių
registrų informacinę sistemą ECRIS, taip pat elektroniniu būdu į DDR perduodami iš Europos
Sąjungos valstybių narių ir kitų valstybių gauti biometriniai duomenys, siekiant šių duomenų pagalba
identifikuoti asmenis bei kaupti kitose valstybėse teistų Lietuvos Respublikos piliečių biometrinius
duomenis.

