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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1580/2009 dėl Jungtinės Karalystės Vengrijai dėl kaltinimų 
sukčiavimu išduotų Michaelo Turnerio ir Jasono McGoldricko paleidimo, 
kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietė Chantel MarriottPeticija 
Nr. 1117/2010 dėl galimo žmogaus teisių pažeidimo ir savavališko Europos 
arešto orderio naudojimo, kurią pateikė Austrijos pilietis O. F.

1. Peticijos Nr. 1580/2009 santrauka

Peticijos pateikėja ginčija Jungtinės Karalystės valdžios institucijų sprendimą išduoti 
Michaelą Turnerį ir Jasoną McGoldricką Vengrijai, kur jiems pateikti kaltinimai sukčiavimu, 
susijusiu su 13 000 svarų sterlingų. Peticijos pateikėja teigia, kad jie Vengrijoje nesėkmingai 
investavo 100 000 svarų sterlingų ir yra neteisėtai kalinami šioje šalyje. Peticijos pateikėja 
tvirtina, kad įkalinimo sąlygos yra nepriimtinos, ir siekia skubaus įkalintųjų paleidimo, 
teigdama, kad Vengrijos valdžios institucijos pažeidžia įkalintųjų pagrindines teises.

Peticijos Nr. 1117/2010 santrauka

Peticijos pateikėjas mano, kad buvo pažeistos žmogaus teisės ir savavališkai panaudotas 
Europos arešto orderis. Jis teigia, kad Vokietijos valdžios institucijos nesilaikė Tarybos 
pagrindų sprendimo 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių 
narių tvarkos nuostatų. Jis prašo atlikti tyrimą dėl Vokietijos valdžios institucijų savavališko 
Europos arešto orderio naudojimo ir ES teisės normų pažeidimo. 

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 1580/2009 paskelbta priimtina 2010 m. vasario 15 d.
Peticija Nr. 1117/2010 paskelbta priimtina 2010 m. gruodžio 17 d.
Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 
6 dalį).
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3. Komisijos atsakymas dėl peticijos Nr. 1580/2009, gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„Europos Komisija nėra įgaliota kištis į kasdienę pavienių valstybių narių baudžiamosios 
teisės sistemos veiklą. Taigi šiuo konkrečiu atveju visa atsakomybė už kalėjimų valdymą ir 
tinkamą įkalinimo įstaigoms taikomų teisės aktų įgyvendinimą tenka Vengrijai. 

Vis dėlto Komisija norėtų pateikti šias bendrąsias pastabas. Vengrija įpareigota laikytis 
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (EŽTK), nes yra ją 
pasirašiusi. EŽTK 3 straipsnyje nustatyta, kad „niekas negali būti kankinamas, patirti nežmonišką 
ar žeminantį elgesį arba būti taip baudžiamas“. Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) 
nuomone, 3 straipsnyje įtvirtinta viena pamatinių demokratinės visuomenės vertybių1. Nuo 
2001 m. EŽTT, aiškindamas EŽTK 3 straipsnį, nuolat teigdavo, kad nepriimtinos įkalinimo 
sąlygos taip pat gali būti laikomos EŽTK 3 straipsnio pažeidimu, netgi tada, kai nėra įrodymų, 
kad kalinys buvo tyčia niekinamas ar žeminamas. Vis dėlto, remiantis EŽTT praktika, 
3 straipsnis taikomas tada, kai šiurkštus elgesys yra bent minimalaus sunkumo laipsnio. 
Elgesio atitikties šiems minimaliems kriterijams vertinimas iš esmės santykinis; jis priklauso 
nuo visų bylos aplinkybių, kaip antai elgesio trukmė, fiziniai ir psichologiniai jo padariniai, 
kai kada – nukentėjusio asmens lytis, amžius ir sveikatos būklė. O įkalinimo įstaigų 
perpildymas, nesuderinamas su peticijoje pabrėžiama pagarba fizinei ir psichinei asmens 
sveikatai, su jo teise į privatumą ir privačios erdvės apsaugą, skatina kelti atitikties EŽTK 
8 straipsnio (jame įtvirtinta teisė į privatų gyvenimą) reikalavimams klausimą2. 

Tam tikromis sąlygomis peticijos pateikėja, siekdama žalos atlyginimo, galėtų kreiptis į 
Europos Žmogaus Teisių Teismą arba Europos komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, 
nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą (angl. CPT) sekretoriatą: Europos Taryba, F-
67075 Strasbūras, Cedex, Prancūzija.

Komisija nenumato toliau nagrinėti šio konkretaus atvejo.“

4. Komisijos atsakymas – REV dėl peticijų Nr. 1580/2009 ir Nr. 1117/2010, gautas 
2011 m. kovo 3 d.

„2010 m. balandžio mėn. paskelbusi savo atsakymą dėl peticijos Nr. 1580/2009 ir ypač 
atsižvelgdama į kaltinimus dėl galimo piktnaudžiavimo Europos arešto orderiais, Komisija 
norėtų perduoti Peticijų komitetui pagrindinį analitinės informacijos apie Europos arešto 
orderių naudojimą šaltinį – kasmet Tarybos skelbiamus valstybių narių atsakymus į Tarybos 
parengtą klausimyną šia tema3. Naujausiose metinėse lentelėse pateikiami 2009 kalendorinių 
metų rezultatai. Tačiau reikėtų pakartoti, kad Komisija neturi pagrindo kištis į Europos arešto 
orderio išdavimo tvarką ir, kaip paaiškinta pirmiau, negalėjo išsamiau nagrinėti šios peticijos.
Be to, du šioje peticijoje minimi žmonės jau išlaisvinti.

                                               
1 1996 m. lapkričio 15 d. sprendimu byloje Chahal prieš JK Europos Žmogaus Teisių Teismas nustatė, 
kad pono Chahalo negalima deportuoti į Indiją, nes ten jam veikiausiai tektų kęsti elgesį, nesuderinamą su 
Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsniu. 
2 Žr. 2001 m. balandžio 19 d. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą byloje Peers prieš Graikiją ir 
2009 m. sausio 20 d. sprendimą byloje Sławomir Musiał prieš Lenkiją.
3 Tarybos dokumentus COPEN 52 REV 5 9005/5/06, COPEN 106 REV 5 11371/5/07, COPEN 116 
REV 2 10330/2/08, COPEN 87 REV 4 9734/4/09 ir COPEN 64 REV 4 7551/7/10 galima rasti adresu
http://register.consilium.europa.eu.
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Dėl peticijos Nr. 1117/2010, šiuo atveju Komisija taip pat neturi kompetencijos imtis 
veiksmų. Dėl bendresnių klausimų, iškeltų peticijoje Nr. 1117/2010, dėl to, ar visose
valstybėse narėse Europos arešto orderis išduodamas tinkamai ir visų pirma proporcingai (t. y. 
tik ypatingais atvejais), dėl šios svarbios temos kai kuriose valstybėse narėse kilo rimtų 
rūpesčių, o Parlamente – klausimų. Komisija supranta, kad nuolatinis Europos arešto orderių 
išdavimas dėl asmenų, ieškomų dėl dažnai labai nedidelių nusižengimų, perdavimo daro 
neigiamą poveikį pasitikėjimui Europos arešto orderiu. Šį klausimą neseniai dalykiškai 
sprendė Europos Sąjungos Taryba.  Paskelbusi Europos arešto orderio taikymo savitarpio 
įvertinimų ketvirtojo etapo galutinės ataskaitos rekomendacijas, Taryba į Europos arešto 
orderio vadovą įtraukė pakeitimą dėl proporcingumo1. 2010 m. birželio 3 d. Teisingumo ir 
vidaus reikalų taryba patvirtino šioje ataskaitoje pateiktas išvadas2. Iš dalies pakeistame 
vadove dabar nustatyti veiksniai, kuriuos reikės įvertinti išduodant Europos arešto orderį, ir 
galimos alternatyvos, kurias reikės apsvarstyti prieš išduodant Europos arešto orderį3.  Iš 
dalies pakeistame vadove pateikiamos visų valstybių narių specialistams skirtos vienodos 
gairės ir atitinkamos jų teisės nuostatos, jeigu tokių būtų, kaip prieš išduodant Europos arešto 
orderį reikėtų tikrinti proporcingumo kriterijaus laikymąsi. Šiuo metu Komisija rengia 
Pagrindų sprendimo dėl Europos arešto orderio įgyvendinimo nuo 2007 m. ataskaitą, kurioje 
proporcingumo klausimui bus skiriama ypač daug dėmesio. Ši ataskaita, be abejonės, bus kuo 
greičiau perduota Europos Parlamentui.“

5. Komisijos atsakymas (REV II) dėl peticijų Nr. 1580/2009 ir Nr. 1117/2010, gautas 
2011 m. gegužės 6 d.

Papildoma informacija, kurią peticijos pateikėjas atsiuntė 2011 m. vasario 2 d. dėl peticijos 
Nr. 1117/2010, nekeičia Komisijos pozicijos, kadangi pateikiama daugiau informacijos apie 
bylą, kurios atžvilgiu, kaip Komisija nurodė savo 2011 m. kovo 3 d. atsakyme, ji neturi 
kompetencijos imtis veiksmų.

Komisija norėtų pasinaudoti proga informuoti Parlamentą, kad Komisijos Tarybos pagrindų 
sprendimo dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos įgyvendinimo 
nuo 2007 m. ataskaita Komisijos buvo patvirtinta 2011 m. balandžio 11 d. Su ataskaita ir 
papildomais tarnybų darbo dokumentais galima susipažinti šioje interneto svetainėje: 
http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

                                               
1 Tarybos dokumentas 8436/2/10 COPEN p. 3.
2 Tarybos dokumentas 10630/1/10 PRESSE 161.
3 Tarybos dokumentai 8302/4/09 COPEN 68, p. 15, 7361/10 COPEN 59, p. 4 ir 8436/2/10 COPEN p. 3.


