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Jurcau, par Rumānijas tiesu sistēmas darbību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir Vācijas rezidents, izsaka neapmierinātību par lēmumu, ko 
pieņēmušas Rumānijas tiesu iestādes par to, ka Eiropas apcietināšanas orderi viņa gadījumā 
nav iespējams izpildīt. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tiesu sistēmā vajadzētu 
veikt reformas, un ierosina izdarīt grozījumus attiecīgajos tiesību aktos, piemēram, Likumā 
Nr. 303/2004 par tiesnešu un prokuroru statusu un Likumā Nr. 304/2004 par tiesu sistēmu. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 16. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 31. janvārī

Attiecībā uz Eiropas apcietināšanas ordera (EAO) izpildi Eiropas Komisija vēlas paskaidrot, 
ka EAO ir pilnībā tiesu varas procedūra un ka Komisijai nav tiesiska pamata iejaukties šajā 
lietā. Lēmumu par nodošanu saskaņā ar Eiropas apcietināšanas orderi, lai īstenotu 
kriminālvajāšanu vai soda izpildi, pieņem izpildes dalībvalsts tiesas iestāde, ņemot vērā lietas 
konkrētos faktus un Eiropas, kā arī valsts tiesisko regulējumu attiecībā uz Eiropas 
apcietināšanas ordera darbību1. 

                                               
1 Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmums par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām 

starp dalībvalstīm (2002/584/TI).



PE528.128v01-00 2/2 CM\1017834LV.doc

LV

Komisija vēlas paskaidrot, ka pastāv arī ES tiesību akti par soda izpildes nodošanu no vienas 
dalībvalsts otrai1. Lai gan īstenošanas datums bija 2011. gada 5. marts, šis instruments 
atbildes sagatavošanas laikā vēl nebija transponēts divu šajā lūgumrakstā minēto dalībvalstu –
– Vācijas vai Rumānijas –– valsts tiesību aktos. Komisija ir vairākkārt aicinājusi visas 
dalībvalstis nekavējoties īstenot šo instrumentu un saistītos ES tiesību aktus apcietināšanas 
jautājumos, lai nodrošinātu, ka šīs iespējas ir pieejamas visām apsūdzētajām un notiesātajām 
personām, un ir iecerēts, ka dalībvalstis drīzumā to izpildīs. Iespēja vērsties Eiropas 
Savienības Tiesā, lai pieprasītu dalībvalstīm, kas nav izpildījušas savas saistības, īstenot šos 
instrumentus, Komisijai būs tikai no 2014. gada 1. decembra. 

Attiecībā uz Rumānijas tiesu sistēmu kopumā Komisija neapšaubāmi apstiprina, ka Rumānijai 
ir jāturpina vispārējās tiesu reformas un jāuzlabo tiesu sistēmas darbība. Sadarbības un 
pārbaudes mehānisma (SPM)2 ietvaros Komisija apņēmās sniegt palīdzību Rumānijai tādu 
trūkumu novēršanā tiesu sistēmas reformas un cīņas pret korupciju jomā, kas varētu aizkavēt 
efektīvu ES likumu, politiku un programmu ieviešanu un neļautu Rumānijas iedzīvotājiem 
izmantot visas ES pilsoņu tiesības. Komisija regulāri pārliecinās par sasniegto attiecībā uz 
četriem kritērijiem, kas noteikti, lai īstenotu šo mērķi, un kopš 2007. gada publicē ziņojumus3. 
2013. gada 30. janvārī Komisija pieņēma savu jaunāko ziņojumu par Rumāniju, kurā tā 
atklāja, ka Rumānija ir īstenojusi vairākus, bet ne visus tās ieteikumus. Komisija cieši 
uzraudzīs sasniegto un nākamā gada sākumā pieņems kārtējo ziņojumu par sasniegto 
Rumānijā Sadarbības un pārbaudes mehānisma ietvaros.

Secinājums

Attiecībā uz Eiropas apcietināšanas orderi –– EAO ir pilnībā tiesu varas procedūra un 
Komisijai nav tiesiska pamata iejaukties šajā lietā.

Attiecībā uz minētajiem ES tiesību aktiem par soda izpildes nodošanu no vienas dalībvalsts 
otrai –– līdz 2014. gada 1. decembrim Komisijai nav iespējas vērsties Eiropas Savienības 
Tiesā, lai pieprasītu dalībvalstīm, kas nav izpildījušas savas saistības, īstenot šos 
instrumentus. 

Attiecībā uz prasību izdarīt grozījumus Rumānijas likumos par tiesnešu un prokuroru statusu 
un likumā par tiesu sistēmu –– Komisija vēlas paskaidrot, ka Sadarbības un pārbaudes 
mehānisma ietvaros tā sniedz palīdzību Rumānijai tiesu sistēmas jomā. 

                                               
1 Padomes 2008. gada 27. novembra Pamatlēmums 2008/909/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu 

attiecībā uz spriedumiem krimināllietās, ar kuriem piespriesti brīvības atņemšanas sodi vai ar brīvības 
atņemšanu saistīti pasākumi, lai tos izpildītu Eiropas Savienībā. (OV L 327, 5.12.2008.).

2 Komisijas 2006. gada 13. decembra Lēmums Nr. 2006/928/EK, ar ko izveido mehānismu, lai nodrošinātu 
sadarbību un pārliecinātos par Rumānijā sasniegto, novēršot noteiktus trūkumus tādās jomās kā tiesu sistēmas 
reforma un cīņa pret korupciju (OV L 354, 14.12.2006., 56. lpp.).

3 Pieejami tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/cvm/progress_reports_lv.htm.


