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Temats: Lūgumraksts Nr. 1844/2012, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais Marin 
Vasilescu, par Rumānijas un Beļģijas iestāžu iespējamiem to Eiropas 
noteikumu pārkāpumiem, kas regulē Eiropas apcietināšanas orderi un 
nodošanas procedūras starp dalībvalstīm 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēju Rumānijā apcietināja 2009. gadā saskaņā ar Beļģijas iestāžu 
izsniegtu Eiropas apcietināšanas orderi, un viņam tika piespriests sods uz diviem gadiem un 
trīs mēnešiem. Krajovas apelācijas tiesa saskaņā ar specialitātes principu, kas noteikts Tiesību 
aktā Nr. 302/2004 par tiesu iestāžu starptautisko sadarbību krimināllietās, nolēma viņu izdot 
Beļģijas iestādēm.
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Beļģijas iestādes no 2009. līdz 2012. gadam vairākkārt 
rīkojās pretrunā specialitātes principam, un Rumānijas iestādes apstiprināja, ka Beļģijas 
iestādes neiesniedza pieteikumu piekrišanas pagarināšanai. Pieprasītais izpildes termiņš bija 
par 15 dienām ilgāks. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Beļģijas un Rumānijas iestādes ir 
rīkojušās pretrunā Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmumam 2002/584/JHA par Eiropas 
apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm.

Turklāt lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka 2006. gada 17. maija Tiesību akts par to personu 
ārējo juridisko statusu, kurām piespriests brīvības atņemšanas sods, ir diskriminējošs, jo 
Beļģijas iedzīvotājiem noteikti īpašie pasākumi (piemēram, elektroniskā identifikācija, 
atbrīvojums uz licences pamata un atļaujas) ir izdevīgi. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 17. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
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Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 19. decembrī

Šķiet, ka lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka pēc viņa nodošanas no Rumānijas Beļģijai, 
pamatojoties uz Eiropas apcietināšanas orderi, Beļģijas iestādes rīkojās pretrunā specialitātes 
principam, kas noteikts Pamatlēmuma par Eiropas apcietināšanas orderi 27. pantā.1

Pamatlēmuma 27. pants paredz, ka “nevar veikt nodotās personas kriminālvajāšanu, to 
notiesāt vai tai atņemt brīvību par nodarījumu, kas veikts pirms tās nodošanas un kas nav 
nodarījums, par kuru tā nodota.” Lai arī tas nav nepārprotami norādīts, lūgumraksta 
iesniedzējs šķietami norāda, ka pret viņu tika veikta kriminālvajāšana, viņš ticis notiesāts un 
viņam tika atņemta brīvība Beļģijā par nodarījumu, kas izdarīts pirms nodošanas un kas nav 
nodarījums, par kuru viņš tika nodots. Specialitātes princips, kas noteikts 27. pantā nav 
absolūts, un pastāv vairāki gadījumi, kad var veikt nodotās personas kriminālvajāšanu, to 
notiesāt vai tai atņemt brīvību par nodarījumu, kas veikts pirms tās nodošanas un kas nav 
nodarījums, par kuru tā nodota. Turklāt pastāv papildus gadījumi, kad dalībvalstis uz abpusēja 
pamata sniedz prezumētu piekrišanu kriminālvajāšanai par citiem nodarījumiem:

 ja persona, kam ir bijusi iespēja atstāt tās dalībvalsts teritoriju, kurai tā nodota, nav to 

izdarījusi 45 dienu laikā no tās galīgās atbrīvošanas, vai ir atgriezusies tās teritorijā 

pēc tās atstāšanas;

 ja par nodarījumu nav paredzēts sodīt ar brīvības atņemšanu vai piemērot lēmumu par 

aizturēšanu;

 ja kriminālprocess neliek piemērot pasākumus, kas ierobežo personas brīvību;

 ja personu var pakļaut sodam vai pasākumam, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu, 

ieskaitot naudassodu vai kādu pasākumu, kas to aizstāj, pat ja tas varētu ierobežot 

attiecīgās personas brīvību;

 ja persona piekritusi, ka to nodod, attiecīgā gadījumā vienlaikus atsakoties no 

specialitātes principa saskaņā ar 13. pantu;

 ja persona pēc nodošanas ir skaidri atteikusies no tiesībām piemērot specialitātes 

principu attiecībā uz noteiktiem nodarījumiem pirms nodošanas. Atteikšanās notiek 

izsniegšanas dalībvalsts kompetentā tiesu iestādē un to reģistrē protokolā saskaņā ar 

minētās valsts tiesību aktiem. Atteikšanos izstrādā tā, lai skaidri norādītu, ka persona 

to ir veikusi brīvprātīgi un pilnībā apzinās sekas. Šajā sakarā personai ir tiesības 

izmantot juridisko palīdzību;

Lūgumrakstā ietvertā informācija nerada skaidrību, vai kādi no augstāk minētiem apstākļiem 
attiecas uz lūgumraksta iesniedzēja lietu.

                                               
1 Padomes 2002. gada 13. Jūnija Pamatlēmums 2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas orderi un par 
nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm 
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Gadījumā, ja izrādīsies, ka Beļģijas iestādes pret lūgumraksta iesniedzēju veica 
kriminālvajāšanu, viņu notiesāja un atņēma viņam brīvību par nodarījumu, kas izdarīts pirms 
personas nodošanas un kas nav nodarījums, par kuru tā nodota, un uz šo gadījumu neattiecas 
neviens no specialitātes principa izņēmumiem, Komisija var ņemt vērā šādu gadījumu, tāpat 
kā citus atsevišķas lietas, kas ietilpst Komisijas uzraudzības un novērtējuma darbā attiecībā uz 
Pamatlēmuma par Eiropas apcietināšanas orderi īstenošanu un darbību praksē, tostarp 
sistēmiskas problēmas. Tomēr ES iestādes nevar iejaukties atsevišķās lietās, jo tiesvedība 
ietilpst dalībvalstu kompetencē. Tāpēc šajā lietā lūgumraksta iesniedzējam būtu jāizmanto 
valsts līmenī pieejamā tiesiskā aizsardzība un ieteicams konsultēties ar advokātu, lai 
noskaidrotu, vai pamatojoties uz konkrētajiem lietas apstākļiem, specialitātes princips, kas 
noteikts Pamatlēmumā par Eiropas apcietināšanas orderi, ticis pārkāpts un, šādā gadījumā, 
izmantojot valsts procedūras vērst attiecīgo Beļģijas iestāžu uzmanību.

Secinājumi

Gadījumā, ja tiks konstatēts, ka Beļģijas iestādes pret lūgumraksta iesniedzēju veica 
kriminālvajāšanu, viņu notiesāja un viņam atņēma brīvību par nodarījumu, kas izdarīts pirms 
viņa nodošanas un kas nav nodarījums, par kuru viņš nodots un uz kuru neattiecas neviens no 
specialitātes principa izņēmumiem, Komisija var ņemt vērā šādu gadījumu. Tomēr iejaukties 
atsevišķās lietās nav ES iestāžu kompetencē .  Tāpēc lūgumraksta sniedzējam jāvēršas 
attiecīgajās valsts tiesās.


