
CM\1015883LT.doc PE527.893v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

19.12.2013

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1844/2012 dėl tariamų Rumunijos ir Belgijos valdžios institucijų 
padarytų Europos Sąjungos taisyklių, reglamentuojančių Europos arešto 
orderį ir perdavimo tvarką tarp valstybių narių, pažeidimų, kurią pateikė 
Rumunijos pilietis Marin Vasilescu 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas buvo sulaikytas Rumunijoje pagal Belgijos valdžios institucijų išduotą 
Europos arešto orderį, kad atliktų dvejų metų ir trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmę. 
Apeliacinis teismas Krajovoje nusprendė perduoti jį Belgijos valdžios institucijoms pagal 
specialiąją taisyklę, nustatytą Įstatyme Nr. 302/2004 dėl teismų tarptautinio bendradarbiavimo 
baudžiamosiose bylose.

Peticijos pateikėjas mano, kad 2009–2012 m. Belgijos valdžios institucijos keletą kartų 
pažeidė specialiąją taisyklę, o Rumunijos valdžios institucijos patvirtino, kad Belgijos 
valdžios institucijos nepateikė prašymo dėl sutikimo pratęsimo. Reikalingas vykdymo 
laikotarpis buvo 15 dienų ilgesnis. Peticijos pateikėjas mano, kad ir Belgijos, ir Rumunijos 
valdžios institucijos pažeidė 2002 m. birželio 13 d Tarybos pamatinį sprendimą 
2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos.

Be to, peticijos pateikėjas pareiškia, kad 2006 m. gegužės 17 d. įstatymas dėl laisvės atėmimo 
bausme nuteistų asmenų išorinio teisinio statuso yra diskriminuojantis, nes tik Belgijos 
piliečiai gali naudotis tam tikromis specialiomis priemonėmis (tokiomis kaip elektroninė 
priežiūra, lygtinis paleidimas ir laikinas paleidimas). 

2. Priimtinumas
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Paskelbta priimtina 2013 m. liepos 17 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. gruodžio 19 d.

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad, pagal Europos arešto orderį jį perdavus iš Rumunijos į 
Belgiją, Belgijos valdžios institucijos nepaisė specialiosios taisyklės, kaip numatyta pamatinio 
sprendimo dėl Europos arešto orderio 27 straipsnyje1. 27 straipsnyje nustatyta, kad iš esmės 
„perduotam asmeniui negali būti iškelta baudžiamoji atsakomybė, jis negali būti nuteistas ir 
jam negali būti atimta laisvė už kitą nusikalstamą veiką, t. y. ne tą nusikalstamą veiką, dėl 
kurios jis yra perduotas, padarytą prieš jo perdavimą“. Nors aiškiai nenurodoma, panašu, kad 
peticijos pateikėjas teigia, jog jis buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, jis buvo 
nuteistas ir Belgijoje buvo atimta jo laisvė už kitą nusikalstamą veiką, t. y. ne tą nusikalstamą 
veiką, dėl kurios jis yra perduotas, padarytą prieš jo perdavimą. Specialioji taisyklė, kaip 
nurodyta 27 straipsnyje, nėra besąlygiška ir yra keletas aplinkybių, kuriomis perduotam 
asmeniui gali būti iškelta baudžiamoji atsakomybė, jis gali būti nuteistas ir gali būti atimta jo 
laisvė už kitą nusikalstamą veiką, t. y. ne tą nusikalstamą veiką, dėl kurios jis yra perduotas, 
padarytą prieš jo perdavimą. Be atvejo, kai valstybės narės, remdamosi abipusiškumo 
principu, duoda išankstinį sutikimą iškelti baudžiamąją atsakomybę už kitą nusikalstamą 
veiką, šios aplinkybės yra:

 kai asmuo, turėjęs galimybę išvykti iš valstybės narės, į kurią jis buvo perduotas, 

teritorijos, neišvyko iš jos per 45 dienas nuo jo galutinio paleidimo dienos arba 

išvažiavęs grįžo į ją;

 jei nusikalstama veika nebaudžiama laisvės atėmimo bausme arba išduodant 

sprendimą dėl įkalinimo;

 jei baudžiamasis procesas nesukuria pagrindo taikyti priemonės, apribojančios asmens 

laisvę;

 kai asmeniui galėtų būti skiriama bauda arba bausmė, nesusijusi su laisvės atėmimu, 

ypač piniginė bauda arba ją pakeičianti priemonė net tais atvejais, kai bausmė arba 

priemonė gali apriboti jo asmeninę laisvę;

 kai asmuo sutiko būti perduotas ir tuo pat metu atitinkamais atvejais atsisakė 

specialiosios taisyklės pagal 13 straipsnį;

 kai asmuo po jo perdavimo aiškiai atsisakė teisės į specialiąją taisyklę, susijusią su 

konkrečiomis nusikalstamomis veikomis, padarytoms prieš perdavimą. Atsisakymas 

pareiškiamas išduodančiosios valstybės narės kompetentingoms teisminėms 

institucijoms ir registruojamas pagal tos valstybės vidaus teisę. Atsisakymas 

parengiamas taip, kad būtų aišku, jog asmuo jį pateikia savanoriškai ir visiškai 

suvokdamas pasekmes. Tuo tikslu asmeniui suteikiama teisė gauti teisinę pagalbą.

                                               
1 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo 
tarp valstybių narių tvarkos.
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Iš peticijos pateikėjo pateiktos informacijos neaišku, ar peticijos pateikėjo atveju taikoma kuri 
nors iš pirmiau minėtų aplinkybių.

Jei nustatoma, kad Belgijos valdžios institucijos peticijos pateikėjui iškėlė baudžiamąją 
atsakomybę, nuteisė ar atėmė laisvę už kitą nusikalstamą veiką, t. y. ne tą nusikalstamą veiką, 
dėl kurios jis yra perduotas, padarytą prieš jo perdavimą, ir jei netaikoma nė viena 
specialiosios taisyklės išimtis, Komisija gali atkreipti dėmesį į tokią aplinkybę, kaip daro 
daugeliu pavienių atvejų, ir panaudoti stebint bei vertinant pamatinio sprendimo dėl Europos 
arešto orderio įgyvendinimą, taip pat stebint ir vertinant, kaip ji veikia praktiškai, įskaitant 
sistemines problemas. Tačiau ES institucijos negali kištis į pavienius atvejus, nes teisingumo 
administravimas lieka išimtinė valstybių narių veiklos sritis. Todėl šiuo atveju peticijos 
pateikėjo teises turi ginti nacionalinės valdžios institucijos, taip pat reikėtų patarti jam 
pasikonsultuoti su teisininku, kad būtų nustatyta, ar, remiantis konkrečiomis jo atvejo 
aplinkybėmis, specialioji taisyklė, kaip nurodyta pamatiniame sprendime dėl Europos arešto 
orderio, iš tiesų buvo pažeista ir, jei taip, laikantis nacionalinių procedūrų, atkreipti atitinkamų 
Belgijos valdžios institucijų dėmesį į šį atvejį.

Išvada

Jei nustatoma, kad Belgijos valdžios institucijos peticijos pateikėjui iškėlė baudžiamąją 
atsakomybę, nuteisė ar atėmė laisvę už kitą nusikalstamą veiką, t. y. ne tą nusikalstamą veiką, 
dėl kurios jis yra perduotas, padarytą prieš jo perdavimą, ir jei netaikoma nė viena 
specialiosios taisyklės išimtis, Komisija gali atkreipti dėmesį į tokią aplinkybę. Tačiau ES 
institucijos negali kištis į pavienius atvejus. Todėl peticijos pateikėjas turėtų kreiptis į 
atitinkamus nacionalinius teismus.“


