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Temats: Lūgumraksts Nr. 0834/2011, ko iesniedza Dānijas valstspiederīgais Ømer 
Cakmak, par to, ka Bulgārijas varas iestādes konfiscēja viņa Dānijā 
reģistrēto transportlīdzekli

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs skaidro, ka 2008. gadā viņu apturēja Bulgārijas robežapsardzes 
iestādes, kad viņš ar ģimeni pēc brīvdienām Turcijā ar auto devās atpakaļ uz Dāniju, un 
apsūdzēja par cilvēku kontrabandu, jo viņa dēla Dānijas pasē nebija Turcijas zīmoga par 
izceļošanu. Bulgārijas varas iestādes arestēja ģimeni, konfiscēja Dānijā reģistrēto 
transportlīdzekli, lūgumraksta iesniedzējam pieprasīja lielu naudas summu, kā arī viņam 
uzlika nosacīti atliktu cietumsodu. Lūgumraksta iesniedzējam un viņa ģimenei divus mēnešus 
neļāva izbraukt no Bulgārijas. Tā kā lūgumraksta iesniedzējs joprojām nav dabūjis atpakaļ 
savu mašīnu un situācija viņam radīja finansiālu un administratīvu slogu, lūgumraksta 
iesniedzējs pieprasa, lai Eiropas Parlaments iejaucas, citējot Eiropas Parlamenta 2006. gada 
14. februāra rezolūciju par Grieķijas varasiestāžu veikto automašīnu konfiskāciju; viņš 
uzskata, ka rezolūcijas ieteikumi attiecas arī uz šo gadījumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 28. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. novembrī

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par viņa skatījumā pilnīgi absurdu apsūdzību par iespējamu 
bērnu tirdzniecības gadījumu. Šādu apsūdzību ir izvirzījušas Bulgārijas varas iestādes, kas 
apturēja viņu un viņa ģimenes locekļus, kuri pēc brīvdienām Turcijā ar auto devās atpakaļ uz 
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Dāniju. Turklāt viņš uzskata, ka Bulgārijas varas iestāžu rīcība (tostarp, automašīnas 
konfiskācija, aizturēšana, finansiālas sankcijas un nosūtīšana atpakaļ uz Turciju), nekādā 
gadījumā nav samērīga, ņemot vērā nepietiekamos pierādījumus tam, ka šis gadījums, proti, 
tas, ka vienam no trim automašīnā esošajiem bērniem pasē nebija Turcijas zīmoga par 
izceļošanu, būtu kaut kas ārkārtējs. Viņš norāda, ka oficiālajai notikumu versijai, par ko viņu 
vēlāk informēja Dānijas attiecīgās iestādes, ir maz saistības ar notikumu faktisko gaitu. Jo 
īpaši viņš ir sarūgtināts par gandrīz jaunās Audi A2 automašīnas zaudēšanu.

Bulgārijas attiecīgās iestādes pašlaik izvērtē, vai ir noticis cilvēku tirdzniecības gadījums.
Komisija nekomentē izmeklēšanu, kuru individuālās lietās veic valsts tiesībaizsardzības 
iestādes. Saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem lūgumraksta iesniedzējs var iesniegt 
sūdzību, lai apstrīdētu Bulgārijas tiesībaizsardzības iestāžu veiktos pasākumus, tostarp 
automašīnas konfiscēšanu.

Konkrētāk, attiecībā uz cilvēku tirdzniecību atbilstošais ES līmeņa tiesību akts ir Direktīva 
2011/36/ES1 par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu, un ar kuru aizstāj Padomes 
Pamatlēmumu 2002/629/TI. Taču šajā direktīvā nav noteikti detalizēti noteikumi par 
pierādījumiem, kas robežkontroles amatpersonām būtu jāizmanto gadījumos, kad ir aizdomas 
par cilvēku tirdzniecības gadījumu. Šīs direktīvas transponēšanas termiņš ir 2013. gada 
6. aprīlis.

Secinājums

Eiropas Komisija nevar veikt turpmākas darbības šajā lietā. Iespējamie saistītie ES tiesību akti 
vēl nav pienācīgi stājušies spēkā dalībvalstīs, un, pat ja tie būtu stājušies spēkā, notikumi, par 
kuriem raksta lūgumraksta iesniedzējs, ir norisinājušies krietnu laiku pirms attiecīgā datuma.

                                               
1 OV L 101, 15.04.2011., 1. lpp.


