
 

 
 

 
 
 

EIROPAS KOMISIJA 
 
 
JURIDISKAIS DIENESTS 
 

Briselē, 2015. gada 5. augustā 

sj.g(2015)3645456 

Tiesvedības dokumenti 

 

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS 

PRIEKŠSĒDĒTĀJAM UN TIESAS LOCEKĻIEM 

 

RAKSTVEIDA APSVĒRUMI, 

 

kurus iesniegusi Eiropas Komisija, saskaņā ar Protokola par Tiesas Statūtiem 23. panta 

otro daļu, kuru pārstāv Wolfgang BOGENSBERGER un Edgars KALNIŅŠ, tās Juridiskā 

dienesta locekļi, kā pārstāvji, ar korespondences adresi Juridiskā dienesta locekles Merete 

CLAUSEN birojā F3/709, BECH ēka, 5 rue A. Weicker, L – 2721, Luksemburga, 

piekrītot visu procesuālo dokumentu izsniegšanai, izmantojot e-Curia, 

 

Lietā C-182/15 

Petruhhin 

par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības 

darbību 267. pantam, ko Latvijas Republikas Augstākā tiesa iesniedza ar lēmumu, kas 

pieņemts 2015. gada 26. martā, par to, kā interpretēt Līguma par Eiropas Savienības 

darbību 18. panta pirmo daļu un 21. panta 1. punktu. 

Ref. Ares(2015)3281863 - 05/08/2015



 

2 

 

Eiropas Komisijai ir tas gods sniegt sekojošus apsvērumus šajā lietā. 

 

I. FAKTI, PAMATA TIESVEDĪBA UN PREJUDICIĀLIE JAUTĀJUMI 

 

1. Uz Alekseju Petruhinu (Petruhhin, Aleksei), Igaunijas pilsoni, attiecas augstākās 

prioritātes paziņojums (Red Notice), kas publicēts Interpola publiskā tīmekļa vietnē
1
. 

Viņš tika aizturēts Latvijā 2014. gada 30. septembrī.  

2. 2014. gada 21. oktobrī Krievijas Federācijas ģenerālprokurors iesniedza lūgumu par 

Alekseja Petruhina izdošanu kriminālvajāšanai Krievijā, kur viņš 2009. gadā tika 

apsūdzēts par mēģinājumu grupā pēc iepriekšējas vienošanās nelikumīgi realizēt 

narkotiskās vielas sevišķi lielā apmērā, par ko Krievijas Federācijas krimināltiesībās 

ir paredzēta brīvības atņemšana no astoņiem līdz divdesmit gadiem. 

3. Kompetentās Latvijas iestādes pieņēma lēmumu par Alekseja Petruhina izdošanas 

pieļaujamību, bet viņa advokāts pārsūdzēja minēto lēmumu Augstākajā tiesā, to 

pamatojot ar Līguma par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām starp Latvijas 

Republiku, Igaunijas Republiku un Lietuvas Republiku l. pantu, saskaņā ar kuru 

Aleksejam Petruhinam kā Igaunijas pilsonim Latvijā ir tādas pašas tiesības kā 

Latvijas pilsonim, un līdz ar to viņu nevar izdot, jo saskaņā ar divpusējo izdošanas 

nolīgumu starp Krieviju un Latviju izdošanu var atteikt, ja pieprasītā persona ir 

līgumslēdzējas puses pilsonis. 

4. Augstākā tiesa 2015. gada 26. martā, nolēma apturēt tiesvedību, atbrīvot Alekseju 

Petruhinu no apcietinājuma un uzdot Tiesai šādus prejudiciālos jautājumus: 

"1. Vai Līguma par Eiropas Savienības darbību 18. panta pirmā daļa un 21. 

panta pirmā daļa ir jāpiemēro tādā veidā, ka jebkuras Eiropas Savienības 

dalībvalsts pilsonim, piemērojot dalībvalsts un trešās valsts izdošanas līgumu, 

izdošanas gadījumā ne-Eiropas Savienības dalībvalstij garantējams tāds pats 

aizsardzības līmenis kā attiecīgās dalībvalsts pilsonim? 

                                                 

1
  http://www.interpol.int/notice/search/wanted/2010-33776  

http://www.interpol.int/notice/search/wanted/2010-33776
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2. Vai izdodošās dalībvalsts tiesai jāpiemēro Eiropas Savienības pilsonības vai 

pastāvīgās dzīves vietas valsts izdošanas nosacījumi analogā gadījumā? 

3. Vai gadījumā, ja izdošanai jānotiek neņemot vērā īpašo aizsardzības līmeni, 

kas paredzēts izdodošās valsts pilsoņiem, vai izdodošajai da1ībvalstij jāveic 

Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 19. pantā noteikto garantiju 

pārbaude, proti, vai personu nedrīkst izdot kādai valstij, ja ir liela 

iespējamība, ka attiecīgo personu tur sodīs ar nāvi, spīdzinās vai citādi 

necilvēcīgi vai pazemojoši pret viņu izturēsies vai sodīs? Vai šajā vērtējumā 

var aprobežoties ar to, ka izdošanu prasošā dalībvalsts ir Konvencijas par 

spīdzināšanas aizliegumu dalībvalsts vai tomēr ir jāpārbauda faktiskā 

situācija, ņemot vērā vērtējumu, kāds šai valstij tiek dots Eiropas Padomes 

institūciju vērtējumos?". 

II. TIESISKAIS REGULĒJUMS  

A. Savienības tiesību normas 

5. Līguma par Eiropas Savienības darbību 18. panta pirmā daļa: 

"Piemērojot Līgumus un neskarot tajos paredzētos īpašos noteikumus, ir 

aizliegta jebkāda diskriminācija pilsonības dēļ." 

6. Līguma par Eiropas Savienības darbību 21. panta 1. punkts: 

"1. Ikvienam Savienības pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot 

dalībvalstīs, ievērojot Līgumos noteiktos ierobežojumus un nosacījumus, kā arī 

to īstenošanai paredzētos pasākumus." 

 

B. Latvijā piemērojamie starptautiskie nolīgumi 

7. Līguma starp Latvijas Republiku un Krievijas Federāciju par tiesisko palīdzību un 

tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes un krimināllietās: 

7.1. 1. panta 1. punkta 1. teikums: 

"Vienas Līgumslēdzējas Puses pilsoņiem otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā 

ir tāda pati viņu personisko un mantisko tiesību tiesiskā aizsardzība kā otras 

Līgumslēdzējas Puses pilsoņiem." 
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7.2. 62. panta 1. punkta 1) apakšpunkts: 

"1. Izdošana nenotiek, ja:  

1) persona, par kuru nosūtīts izdošanas lūgums, ir Līgumslēdzējas Puses, kurai 

lūgums nosūtīts, pilsonis vai šai personai tajā valstī piešķirtas patvēruma 

tiesības," 

8. Līguma par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām starp Latvijas Republiku, 

Igaunijas Republiku un Lietuvas Republiku 1. panta 1. punkta pirmā daļa: 

"Vienas Līgumslēdzējas Puses pilsoņiem otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā 

ir tāda pati viņu personisko un mantisko tiesību tiesiskā aizsardzība kā otras 

Līgumslēdzējas Puses pilsoņiem." 

 

C. Nacionālās tiesību normas 

9. Latvijas Krimināllikuma 4. pants: 

"4.pants. Krimināllikuma spēks ārpus Latvijas teritorijas 

(1) Latvijas pilsoņi, nepilsoņi vai ārzemnieki, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās 

atļauja Latvijas Republikā, par citas valsts teritorijā vai ārpus jebkuras valsts 

teritorijas izdarītu nodarījumu neatkarīgi no tā, vai tas izdarīšanas vietā atzīts 

par noziedzīgu un sodāmu, saucami pie atbildības Latvijas teritorijā saskaņā 

ar šo likumu. 

(1
1
) Par citas valsts teritorijā vai ārpus jebkuras valsts teritorijas izdarītu 

nodarījumu neatkarīgi no tā, vai tas izdarīšanas vietā atzīts par noziedzīgu un 

sodāmu, ja to izdarījusi fiziskā persona Latvijas Republikā reģistrētas 

juridiskās personas interesēs, labā vai juridiskās personas nepienācīgas 

pārraudzības vai kontroles rezultātā, juridiskajai personai var piemērot šajā 

likumā paredzētos piespiedu ietekmēšanas līdzekļus. 

(2) Latvijas Republikas karavīri, kuri izvietoti ārpus Latvijas teritorijas, par 

noziedzīgiem nodarījumiem saucami pie atbildības saskaņā ar šo likumu, ja 

Latvijas Republikai saistošos starptautiskajos līgumos nav noteikts citādi. 

(3) Ārzemnieki, kuriem nav pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijas Republikā 

un kuri izdarījuši citas valsts teritorijā smagus vai sevišķi smagus noziegumus, 

kas vērsti pret Latvijas Republikas vai tās iedzīvotāju interesēm, neatkarīgi no 

tās valsts likumiem, kuras teritorijā izdarīts noziegums, saucami pie 
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kriminālatbildības saskaņā ar šo likumu, ja tie nav saukti pie 

kriminālatbildības vai nodoti tiesai saskaņā ar nozieguma izdarīšanas vietas 

valsts likumiem. 

(4) Ārzemnieki, kuriem nav pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijas Republikā 

un kuri izdarījuši noziedzīgu nodarījumu citas valsts teritorijā vai ārpus 

jebkuras valsts teritorijas, neatkarīgi no nodarījuma izdarīšanas vietas valsts 

likumiem saucami pie atbildības saskaņā ar šo likumu Latvijas Republikai 

saistošos starptautiskajos līgumos paredzētajos gadījumos, ja par šo 

nodarījumu tie nav saukti pie kriminālatbildības vai nodoti tiesai citas valsts 

teritorijā." 

III. JURIDISKĀ ANALĪZE  

A. Savienības tiesību darbības joma 

10. Vispirms ir jāizvērtē vai Savienības pilsoņa, kas īstenojis savas tiesības brīvi 

pārvietoties, izdošana trešajai valstij saskaņā ar divpusēju nolīgumu starp dalībvalsti 

un trešo valsti ietilpst Savienības tiesību darbības jomā. 

11. Ja atbilde uz iepriekšminēto izvērtējumu ir apstiprinoša, tad ir piemērojama 

aizsardzība pret diskrimināciju pamatojoties uz pilsonību saskaņā ar LESD 18. 

pantu, un Eiropas Savienības Pamattiesību hartu (turpmāk “Harta”) ir pienācīgi 

jāievēro. 

12. Tomēr, ja atbilde uz iepriekšminēto izvērtējumu ir negatīva, tad nav piemērojami ne 

LESD 18. pants, ne Harta.  

13. Komisija uzskata, ka šis jautājums ir ārpus Savienības tiesību darbības jomas šādu 

iemeslu dēļ: 
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13.1. Savienības pilsoņu nodošana Savienības ietvaros ietilpst Savienības tiesību 

darbības jomā (saskaņā ar Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmuma 

2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas 

procedūrām starp dalībvalstīm (OV L 190, 18.7.2002., 1. lpp.), kurā 

grozījumi izdarīti ar Padomes 2009. gada 26. februāra Pamatlēmumu 

2009/299/TI (OJ L 81, 27.3.2009, 24. lpp.)). 

13.2. Savienības pilsoņu izdošana trešajai valstij var ietilpt Savienības tiesību 

darbības jomā, ja pastāv starptautisks nolīgums starp Savienību un trešo 

valsti, kas aplūko izdošanu (piemēram, Nolīgums par izdošanu starp Eiropas 

Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm (OV L 181, 19.7.2003., 

27. lpp.)).  

13.3. Tomēr, šāda nolīguma ar Krieviju nav. Savienības pilsoņu izdošana saskaņā ar 

divpusēju nolīgumu starp Latviju un Krieviju ir ārpus Savienības tiesību 

darbības jomas. 

B. LESD 18. un 21. panta ietekme 

14. Gan Latvija, gan Igaunija neizdot savus pilsoņus Krievijai saskaņā ar divpusējiem 

nolīgumiem ar Krieviju (1993. gada 3. februāra Līgums starp Latvijas Republiku un 

Krievijas Federāciju par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, 

ģimenes un krimināllietās un 1993. gada 26. janvāra Līgums starp Igaunijas 

Republiku un Krievijas Federāciju par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām 

civilajās, ģimenes un krimināllietās). Noteikumi par pilsoņu neizdošanu abos 

nolīgumos būtībā ir tādi paši. 

15. Iesniedzējtiesa vēlas noskaidrot LESD 21. panta ietekmi, proti, vai Petruhinu varētu 

izdot Krievijai, kas būtu tiešas sekas tam, ka viņš ir īstenojis savas tiesības brīvi 

pārvietoties no Igaunijas uz Latviju un likumīgi dzīvot Latvijā
2
. 

16. Komisija uzskata, ka nevar pamatoties uz principu par diskriminācijas aizliegumu 

pilsonības dēļ, kas ietverts LESD 18. pantā, lai pielīdzinātu Petruhina situāciju 

                                                 

2
  Lūgumā sniegt prejudiciālu nolēmumu nav iekļauta precīza informācija par Petruhina uzturēšanās 

raksturu Latvijā. 
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Latvijas pilsoņiem attiecībā uz izdošanu trešajai valstij tikai tādēļ, ka viņš ir īstenojis 

savas tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot saskaņā ar LESD 21. pantu. 

17. Kā uzsvērts LESD 18. pantā, diskriminācija pilsonības dēļ ir aizliegta “Piemērojot 

Līgumus”. Tiesību brīvi pārvietoties un dzīvot īstenošana pati par sevi nevar 

nodrošināt, ka mobiliem Savienības pilsoņiem, ir tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi ar 

pilsoņiem visās jomās. Šāda vienlīdzīga attieksme ir nodrošināta tikai attiecībā uz 

tām jomām, kas ietilpst Savienības tiesību materiālajā darbības jomā. 

18. LESD 21. pants nosaka LESD 18. panta darbības jomu attiecībā uz personām. 

Pārvietošanās brīvības tiesību īstenošana saskaņā ar LESD 21. pantu ir netieša 

prasība LESD 18. panta piemērošanai attiecībā uz personām. 

19. Attiecībā uz mobilu Savienības pilsoņu tiesībām uz vienlīdzīgu attieksmi ar 

uzņēmējas dalībvalsts pilsoņiem, viņiem būtu jākonstruē sava lieta balstoties uz trīs 

Savienības tiesību elementiem: LESD 18. pantu, LESD 21. pantu un īpašu 

Savienības tiesību noteikumu, kas ar tā materiālo darbības jomu attiecas uz attiecīgo 

situāciju. 

20. Tā kā Savienības pilsoņu izdošana Krievijai saskaņā ar divpusēju nolīgumu ir ārpus 

Savienības tiesību darbības jomas, Petruhins nevar pamatoties uz Savienības 

tiesībām, lai iegūtu tādu pašu aizsardzību pret izdošanu Krievijai, kāda tiek piešķirta 

Latvijā Latvijas pilsoņiem. 

21. Tomēr Petruhina pašreizējā dzīvesvieta Latvijā izriet no viņa pārcelšanās no 

Igaunijas uz Latviju. Kamēr viņš uzturējās Igaunijā, uz viņu attiecās izdošanas 

nolīgums starp Igauniju un Krieviju, saskaņā ar kuru Igaunija neizdod savus pilsoņus 

Krievijai. Īstenojot savas tiesības brīvi pārvietoties no Igaunijas uz Latviju, viņš 

zaudēja minēto Igaunijas aizsardzību, bet nesaņēma tādu pašu aizsardzību no 

Latvijas, jo neizdošana Krievijai tur ir garantēta tikai saviem pilsoņiem (šajā 

gadījumā tikai Latvijas pilsoņiem). Tādējādi var uzskatīt, ka Petruhins ir pakļauts 

izdošanas uz Krieviju riskam tikai tādēļ, ka viņš ir īstenojis savu pamatbrīvību 

pārcelties no Igaunijas uz Latviju. Izdošanas trešajai valstij risks varētu atturēt 

pilsoņus, situācijā, kādā ir Petruhins, īstenot savas tiesības uz brīvu pārvietošanos. 

Atteikuma pamata priekšrocības zaudēšana, pārceļoties no vienas dalībvalsts uz citu, 

tādējādi var būt brīvas pārvietošanās šķērslis Savienības pilsoņiem. 
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22. Šajā sakarā, Komisija vēlas atgādināt, ka Savienības tiesības par Savienības pilsoņu 

brīvu pārvietošanos nesniedz absolūtu garantiju mobiliem Savienības pilsoņiem, ka 

viņi nebūs “sliktākā situācijā” pēc savu tiesību brīvi pārvietoties un dzīvot Savienībā 

īstenošanas. 

23. Sociālā nodrošinājuma jomā Tiesa norādīja, ka gadījumos, kad nav saskaņotu 

noteikumu Savienības līmenī minētajā jomā un ņemot vērā atšķirības noteikumos, 

kas piemērojami dalībvalstīs, pārrobežu mobilitāte atkarībā no attiecīgā gadījuma var 

vai nu radīt Savienības pilsoņiem priekšrocības sociālā nodrošinājuma jomā, vai arī 

neradīt šādas priekšrocības. Tiesa nolēma, ka Savienības tiesības negarantē, ka 

tiesību uz brīvu pārvietošanos īstenošana nekad neradīs pārmaiņas tiem piešķirto 

sociālā nodrošinājuma tiesību līmenī
3
. Līdzīgi secinājumi tika izdarīti arī citās 

jomās
4
. 

24. Savienības pilsoņu izdošana trešajām valstīm Savienības līmenī nav saskaņota un 

tādējādi var pastāvēt būtiskas atšķirības starp dalībvalstu tiesību aktiem (dažas izdot 

savus pilsoņus, ievērojot noteiktus nosacījumus, dažas neizdot pilsoņus pavisam; 

dažas uzņemas savu jurisdikciju pēc izdošanas atteikšanas, dažas uzņemas savu 

jurisdikciju tikai attiecībā uz smagiem nodarījumiem, un dažas neuzņemas savu 

jurisdikciju pēc izdošanas atteikšanas). 

25. Tomēr, Līgums principā aizliedz noteikumus, kas rada šķēršļus pārvietošanās 

brīvībai, pat ja tie attiecas uz jomu, kas neietilpst Savienības tiesību darbības jomā
5
. 

26. Saskaņā ar pastāvīgo Tiesas judikatūru, “pat ja kāds jautājums ietilpst dalībvalstu 

kompetencē, gadījumos, kad piemērojamas Savienības tiesības, attiecīgajām valsts 

tiesību normām ir tās jāievēro”
6
. 

27. Savienības tiesības tādējādi nosaka ierobežojumus dalībvalstu kompetenču 

īstenošanai “[..] tiktāl, ciktāl valsts tiesību aktu noteikumiem, kas pieņemti šajā 

                                                 

3 Spriedums Hervein un Lorthiois, C-393/99 un C-394/99, EU:C:2002:182, 51. un 58. punkts, vai 

Spriedums Piatkowski, C-493/04, EU:C:2006:167, 34. punkts. 

4
 Spriedums Lindfors C-365/02, EU:C:2004:449, 34. punkts. 

5
 Spriedums De Groot, C-385/00, EU:C:2002:750, 93. līdz 95. punkts. 

6
 Spriedums Rottman, C-135/08, EU:C:2010:104, 41. punkts. 
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sakarā nedrīkst būt šķērslim efektīvai Līguma [..] garantēto pamatbrīvību 

īstenošanai [..].”
7
. Tā tas ir gadījumā, ja attiecīgais pasākums var apgrūtināt vai 

padarīt mazāk pievilcīgu Savienības pilsoņiem Līgumos garantēto pamatbrīvību 

īstenošanu
8
. 

28. Tādu situāciju, kāda ir pamata tiesvedībā, kad Savienības pilsonis ir pakļauts 

izdošanas trešajai valstij riskam tikai tādēļ, ka viņš ir pārcēlies no vienas dalībvalsts 

uz citu, varētu uzskatīt par šķērsli, kas traucē efektīvi īstenot tiesības brīvi 

pārvietoties Savienībā. 

29. Šāds ierobežojums ir aizliegts, izņemot gadījumus, kad: tas ir pamatots ar primāriem 

vispārējo interešu apsvērumiem, tas ir piemērots, lai sasniegtu attiecīgo likumīgo 

mērķi, un tas nepārsniedz to, kas ir nepieciešams šā mērķa sasniegšanai 

(proporcionalitātes principa ievērošanai būtu nepieciešams paredzēt citus mazāk 

ierobežojošus pasākumus, pirms pieņem lēmumu par Savienības pilsoņa izdošanu 

trešajai valstij). 

30. Lai izvērtētu, vai šādi primārie apsvērumi pastāv, Latvijai būs nepieciešams veikt 

konkrētu apskatāmās situācijas pārbaudi, ņemot vērā visus attiecīgos faktorus, lai 

novērtētu pamatojumu šādam šķērslim brīvai apritei, jo īpaši attiecībā uz atšķirīgu 

attieksmi pret citiem Savienības pilsoņiem salīdzinājumā ar saviem pilsoņiem 

saistībā ar izdošanu. 

31. Lai gan lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu neietver nekādus elementus, kas 

norādītu uz šādu primāro vispārējo interešu apsvērumu un tādējādi pamatojumu 

šādai atšķirīgai attieksmei, Komisija neizslēdz iespēju, ka šādi elementi varētu 

pastāvēt. 

32. Tas, piemēram, varētu tā būt, ka Latvija uzņemas jurisdikciju attiecībā uz (smagu) 

nodarījumu, ko izdarījuši pašu pilsoņi Krievijā, un tādējādi apsvērtu savas 

izmeklēšanas un kriminālvajāšanas uzsākšanu pēc pilsoņa izdošanas atteikšanas. 

                                                 

7
 Spriedums Kraus, C-19/92, EU:C:1993:125, 28. punkts.  

8
 Spriedums Kraus, C-19/92, EU:C:1993:125, 32. punkts. 
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33. Šajā ziņā ir jānošķir situācija, kurā arī Latvija var uzņemties jurisdikciju šādā 

situācijā (atteikums izdot) attiecībā uz citu Savienības pilsoni, kā tas ir attiecībā uz 

Petruhinu, no situācijas, kurā šādas iespējas nav. Tas ir jāizvērtē Latvijas iestādēm. 

Tomēr šķiet, ka saskaņā ar Latvijas Krimināllikuma 4. panta 1) punktu (par 

"Krimināllikuma spēku ārpus Latvijas teritorijas") Latvijai ir jurisdikcija pār 

nodarījumiem, kas izdarīti ārpus Latvijas teritorijas, attiecībā uz “ārzemniekiem, 

kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā”. Attiecībā uz 

ārzemniekiem, kuriem nav šādas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, Latvijas 

jurisdikcijas īstenošana šķiet ir atkarīga no papildu ierobežojošiem elementiem, 

(piemēram, saskaņā ar Latvijas Krimināllikuma 4. panta 3) punktu, jāpastāv 

„smagam vai sevišķi smagam noziegumam”, kas ir “vērsts pret Latvijas Republikas 

vai tās iedzīvotāju interesēm”). 

34. Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu tomēr nesniedz nekādu papildu informāciju 

par to, vai Petruhinam ir šāda pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā. Tādēļ Komisija 

nošķir šādus gadījumus: 

34.1. Ja Petruhinam ir šāda pastāvīgās uzturēšanās atļauja, Komisijai šķiet, ka ir 

iespējama vienlīdzīga attieksme pret pilsoņiem un citiem Savienības 

pilsoņiem izdošanas atteikuma gadījumā, kas norādītu pret primāra vispārējo 

interešu apsvēruma pastāvēšanu, lai pret viņu piemērotu atšķirīgu attieksmi 

salīdzinājumā ar saviem pilsoņiem (ciktāl nepastāv citi elementi, kas, varētu 

attaisnot nevienlīdzīgu attieksmi pret citiem Savienības pilsoņiem 

salīdzinājumā ar saviem pilsoņiem un tādējādi varētu radīt primāru vispārējo 

interešu apsvērumu, lai piemērotu atšķirīgu attieksmi pret Igaunijas pilsoņiem 

salīdzinājumā ar saviem pilsoņiem). 

34.2. Ja Petruhinam nav šādas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, Komisijai šķiet, ka 

pastāv atšķirīgs režīms attiecībā uz jurisdikcijas īstenošanu attiecībā uz 

saviem pilsoņiem un citiem Savienības pilsoņiem. Tomēr tas ir jautājums, kas 

jāizvērtē valsts iestādēm, par to, vai citāds režīms varētu konkrētajā gadījumā 

novest pie atšķirīgas attieksmes (piemēram, tādēļ, ka tā pamatā esošais 

nodarījums nav vērsts pret Latvijas vai tās iedzīvotāju interesēm). Ja šis 

izvērtējums radītu situāciju, kurā Latvija varētu uzņemies jurisdikciju tikai 

attiecībā uz saviem pilsoņiem, bet ne uz citiem Savienības pilsoņiem, 
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atšķirīga attieksme pret tiem varētu būt pamatota, jo tie varētu iegūt, ņemot 

vērā minēto atšķirīgo attieksmi, nesodāmību (atšķirībā no saviem pilsoņiem), 

vismaz tik ilgi, kamēr viņi uzturas Latvijā: tie netiktu izraidīti uz Krieviju, un 

tos nevarētu saukt pie kriminālatbildības Latvijā. Šajā sakarā, pat pieņemot, ka 

nesodāmības panākšanas risks varētu būt šāds primārais vispārējo interešu 

apsvērums, valsts iestāžu ziņā ir izvērtēt, vai nepieciešamība ievērot 

proporcionalitātes principu prasa apsvērt citus mazāk ierobežojošus 

pasākumus, pirms pieņemt lēmumu par Savienības pilsoņa izdošanu trešajai 

valstij (izdošana trešajai valstij varētu, piemēram, izraisīt problēmas, kuras 

iesniedzējtiesa uzskaitījusi 3. jautājumā). 

35. Daži elementi lūgumā sniegt prejudiciālu nolēmumu varētu norādīt uz šādiem mazāk 

ierobežojošiem pasākumiem, jo īpaši tādēļ, ka Latvijai ir pienākums sniegt Igaunijas 

pilsoņiem “tādu pašu viņu personisko un mantisko tiesību tiesisko aizsardzību” 

(saskaņā ar Līguma par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām starp Latvijas 

Republiku, Igaunijas Republiku un Lietuvas Republiku 1. pantu). Šāds tiesiskais 

mērķis (vienāda tiesiskā aizsardzība), šķiet, ir pretrunā ar izdošanas līgumu ar 

Krieviju, kas paredz iespēju atteikt izdošanu tikai attiecībā uz pilsoņiem (dažāda 

tiesiskā aizsardzība). Lai saskaņotu šos divus pretrunīgos noteikumus, Latvijas 

iestādes varētu apsvērt Igaunijas iestāžu informēšanu pirms lēmuma pieņemšanas par 

izdošanu, lai dotu Igaunijai iespēju uzņemties iespējamo jurisdikciju, pamatojoties 

uz apsūdzētā valsts piederības principu attiecībā uz saviem pilsoņiem (piemēram, 

izsniegt Eiropas apcietināšanas orderi, lai saņemtu Petruhinu no Latvijas 

kriminālvajāšanas nolūkiem). 

36. Ja šādā situācijā Latvijas iestādes saskartos ar divām pretrunīgām prasībām attiecībā 

uz Petruhinu (lūgumu viņu izdot Krievijai un lūgumu viņu nodot Igaunijai) lēmumu 

par to, kuram lūgumam ir prioritāte, būtu jāpieņem Latvijas kompetentajām tiesu 

iestādēm, pienācīgi ņemot vērā visus apstākļus, saskaņā ar Padomes Pamatlēmuma 

2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp 

dalībvalstīm 16. panta 3. punktu. 

37. Komisijai šķiet, ka Savienības pilsoņa nodošanu citai dalībvalstij principā ir mazāk 

ierobežojošs pasākums, lai sasniegtu mērķi (novērst nesodāmību gadījumā, ja 

izdošana, ko lūgusi trešā valsts, tiek atteikta) un tādējādi cik vien iespējams ierobežot 
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šķēršļus brīvai kustībai, cenšoties sasniegt līdzīgu pieeju salīdzināmā situācijā, jo 

Petruhinam būtu jārēķinās ar līdzīgu kriminālvajāšanas risku Igaunijā, izdošanas 

Krievijai vietā. Tādējādi šāda pasākuma mērķis būtu novērst izdošanu trešajai valstij, 

bet ne pasargāt no kriminālvajāšanas un galu galā - soda. Šajā sakarā Komisija 

uzskata, ka, ņemot vērā daudzos Savienības pasākumus attiecībā uz procesuālo 

garantiju tuvināšanu kriminālprocesā dalībvalstīs (piemēram, tiesības uz advokāta 

palīdzību
9
, tiesības uz informāciju

10
, tiesības uz mutisko un rakstisko tulkojumu

11
, 

cietušo tiesības
12

), kopā ar attiecīgo Eiropas Savienības Tiesas judikatūru, taisnīgas 

tiesas prasības Savienībā ir izveidotas uz stabilas sistēmas ar ļoti augstiem 

standartiem, kas padarītu nodošanu Igaunijai par mazāk ierobežojošu pasākumu 

salīdzinājumā ar izdošanu uz Krieviju. 

38. Šī iemesla dēļ šāds pasākums atbilstu proporcionalitātes principam. 

39. Tomēr tas, vai šāda iespēja (vai citas) pastāv in concreto, kas tuvinātu citu 

Savienības pilsoņu situāciju savu pilsoņu situācijai, ir jāizvērtē Latvijas iestādēm, 

pirms lēmuma par izdošanu pieņemšanas. 

                                                 

9
  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 22. oktobra Direktīva 2013/48/ES par tiesībām uz 

advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināšanas ordera procesā, par tiesībām uz to, ka 

pēc brīvības atņemšanas informē trešo personu, un par tiesībām, kamēr atņemta brīvība, sazināties ar 

trešām personām un konsulārajām iestādēm (OV L 294, 6.11.2013., 1. lpp.). 

10
  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Direktīva 2012/13/ES par tiesībām uz 

informāciju kriminālprocesā (OV L 142, 1.6.2012., 1. lpp.). 

11
  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Direktīva 2010/64/ES par tiesībām uz mutisko 

un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā (OV L 280, 26.10.2010., 1. lpp.). 

12
  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīva 2012/29/ES, ar ko nosaka 

noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes 

Pamatlēmumu 2001/220/TI (OV L 315, 14.11.2012., 57. lpp.). 
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IV. SECINĀJUMS 

40. Ņemot vērā iepriekšminēto, Komisijai ir tas gods ierosināt Tiesai sniegt šādu atbildi 

uz Augstākās tiesas uzdotajiem prejudiciālajiem jautājumiem:  

 

"Līguma par Eiropas Savienības darbību 21. panta 1. punkts ir 

jāinterpretē tādējādi, ka, ja trešā valsts, pamatojoties uz divpusēju 

izdošanas nolīgumu, kas noslēgts starp dalībvalsti un iepriekšminēto 

trešo valsti, kurā paredzēts pilsoņu, bet ne Savienības pilsoņu, kas ir 

citu dalībvalstu pilsoņi, izdošanas atteikums, pieprasa izdot 

kriminālvajāšanai Savienības pilsoni, kas ir citas dalībvalsts pilsonis, 

kurš ir izmantojis savas tiesības uz brīvu pārvietošanos, pieprasījuma 

saņēmējai dalībvalstij, pirms tā pieņem lēmumu par izdošanu, būtu 

jāizvērtē in concreto mazāk ierobežojošu alternatīvu pieejamība šādai 

iepriekšminētā Savienības pilsoņa izdošanai, lai samazinātu šķērsli 

pārvietošanās brīvībai, ko izdošanas risks var radīt 

iepriekšminētajam Savienības pilsonim." 

 

 

 

(parakstīts elektroniski) 

Wolfgang BOGENSBERGER 

(parakstīts elektroniski) 

Edgars KALNIŅŠ 

Komisijas pārstāvji 


