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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1844/2012 af Marin Vasilescu, rumænsk statsborger, om påstået 
overtrædelse af EU-reglerne for den europæiske arrestordre og 
procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne for så vidt angår de 
rumænske og belgiske myndigheder 

1. Sammendrag

Andrageren blev arresteret i Rumænien i 2009 på grundlag af en europæisk arrestordre 
udstedt af de belgiske myndigheder med henblik på afsoning af en dom på to år og tre 
måneder. Appeldomstolen i Craiova besluttede at overgive ham til de belgiske myndigheder i 
medfør af specialitetsreglen i lov 302/2004 om internationalt retligt samarbejde i 
kriminalsager.

Andrageren mener, at de belgiske myndigheder overtrådte specialitetsreglen ved flere 
lejligheder i perioden 2009-2012, og de rumænske myndigheder har bekræftet, at de belgiske 
myndigheder ikke indgav en ansøgning om forlængelse af samtykket. Fristen for 
gennemførelsen var 15 dage længere. Andrageren er af den opfattelse, at både de belgiske og 
de rumænske myndigheder har overtrådt Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 
2002 om den europæiske arrestordre og procedurerne for overgivelse mellem 
medlemsstaterne.

Andrageren klager også over, at lov af 17. maj 2006 om den eksterne retsstilling af personer 
idømt frihedsstraf er diskriminerende, eftersom kun belgiske borgere nyder godt af særlige 
foranstaltninger (såsom elektronisk mærkning, betinget løsladelse og udgangstilladelse). 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling
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Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. juli 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. december 2013

"Det ser ud til, at andrageren mener, at de belgiske myndigheder efter hans overgivelse fra 
Rumænien til Belgien i medfør af en europæisk arrestordre ikke overholdt specialitetsreglen, 
der er fastsat i rammeafgørelsen om den europæiske arrestordre1. I artikel 27 knæsættes 
princippet om, at en person, der er overgivet, ikke kan "retsforfølges, idømmes straf eller på 
anden måde tilbageholdes for andre inden overgivelsen begåede lovovertrædelser end den, for 
hvilken den pågældende er overgivet." Selv om det ikke angives udtrykkeligt, synes 
andrageren at hævde, at han er blevet retsforfulgt, idømt en straf eller på anden måde 
tilbageholdt i Belgien for en anden inden overgivelsen begået lovovertrædelse end den, for 
hvilken han blev overgivet. Den i artikel 27 omhandlede specialitetsregel er ikke absolut, og 
der er en række omstændigheder, hvor en overgivet person kan blive retsforfulgt, idømt en 
straf eller tilbageholdt for andre inden overgivelsen begåede lovovertrædelser end den, for 
hvilken han eller hun er overgivet. Udover den situation, hvor medlemsstaterne på gensidig 
basis giver et formodet samtykke om retsforfølgelse for andre lovovertrædelser, er disse 
situationer:

 hvis den pågældende efter at have haft mulighed for at forlade den medlemsstat, han 

er overgivet til, har undladt dette inden for 45 dage efter den endelige løsladelse eller 

er vendt tilbage til denne medlemsstats territorium efter at have forladt det

 hvis lovovertrædelsen ikke kan straffes med en frihedsstraf eller en anden 

frihedsberøvende foranstaltning

 hvis retsforfølgningen ikke medfører anvendelse af en foranstaltning, der begrænser 

den pågældendes personlige frihed

 hvis den pågældende vil blive pålagt en straf eller en foranstaltning, der ikke 

indebærer frihedsberøvelse, herunder bødestraf eller en anden foranstaltning, der 

måtte træde i stedet for bøde, også selv om denne straf eller foranstaltning begrænser 

den pågældendes personlige frihed

 hvis den pågældende har givet sit samtykke til overgivelse, eventuelt samtidig med at 

han eller hun giver afkald på anvendelse af specialitetsreglen, i henhold til artikel 13

 hvis den pågældende efter overgivelsen udtrykkeligt giver afkald på anvendelse af 

specialitetsreglen for specifikke lovovertrædelser, der er begået inden overgivelsen.

Afkaldet skal afgives til de kompetente udstedende judicielle myndigheder og føres til 

protokols i overensstemmelse med den udstedende medlemsstats nationale lovgivning.

Afkaldet skal indhentes på en sådan måde, at det fremgår, at den pågældende frivilligt 

                                               
1

Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne 
for overgivelse mellem medlemsstaterne. 
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har givet det med fuldt kendskab til følgerne. Med henblik herpå har han eller hun ret 

til juridisk bistand.

Det fremgår ikke klart af andragendet, om andragerens sag falder ind under en af ovennævnte 
situationer.

Hvis det kan fastslås, at de belgiske myndigheder har retsforfulgt andrager eller idømt ham en 
straf eller på anden måde tilbageholdt ham for andre inden overgivelsen begåede 
lovovertrædelser end den, for hvilken han blev overgivet, og hvis ingen af undtagelserne til 
specialitetsreglen finder anvendelse, kan Kommissionen tage en sådan sag til efterretning –
som den gør med mange enkeltsager – og lade den indgå i sin overvågning og evaluering af 
gennemførelsen af rammeafgørelsen om den europæiske arrestordre, og hvordan denne 
fungerer i praksis, hvilket også omfatter systemiske problemer. EU-institutionerne har dog 
ikke kompetence til at gribe ind i enkeltsager, da retsplejen udelukkende henhører under 
medlemsstaternes kompetence. I en sådan sag skal andrageren derfor søge at få sin sag 
behandlet af de nationale myndigheder, og han anbefales at søge bistand hos en advokat, der 
kan undersøge sagen, fastslå om specialitetsreglen som omhandlet i rammeafgørelsen om den
europæiske arrestordre virkelig er blevet overtrådt og i givet fald få sagen bragt op over for de 
kompetente belgiske myndigheder i henhold til de nationale procedurer.

Konklusion

Hvis det kan fastslås, at de belgiske myndigheder har retsforfulgt andrager eller idømt ham en 
straf eller på anden måde tilbageholdt ham for andre inden overgivelsen begåede 
lovovertrædelser end den, for hvilken han blev overgivet, og hvis ingen af undtagelserne til 
specialitetsreglen finder anvendelse, kan Kommissionen tage en sådan sag til efterretning. 
Men EU-institutionerne kan ikke gribe ind i enkeltsager. Andrager bør derfor henvende sig til 
de relevante nationale domstole."


