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PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Līguma par Eiropas Savienības darbību 82. panta 1. punktā ir noteikts, ka Eiropas Savienībā tiesu 

iestāžu sadarbība krimināllietās pamatojas uz tiesas spriedumu un lēmumu savstarpējas atzīšanas 

principu. 

Savstarpējas atzīšanas priekšnoteikums ir dalībvalstu kompetento iestāžu uzticēšanās citu 

dalībvalstu krimināltiesību sistēmai.

Aizdomās turēto vai apsūdzēto personu tiesības uz taisnīgu tiesu ir vienas no pamattiesībām, ko 

Eiropas Savienība un tās dalībvalstis ievēro saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 

(turpmāk – Harta) 47. pantu, kā arī saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības 

konvencijas (turpmāk – ECPK) 6. pantu, kā to interpretējusi Eiropas Cilvēktiesību tiesa (turpmāk –

ECT).

Lai Eiropas Savienībā stiprinātu savstarpēju uzticēšanos, ir svarīgi, lai papildus Hartai un ECPK 

būtu arī Eiropas Savienības procesuālo tiesību aizsardzības standarti, ko pienācīgi ieviestu un 

piemērotu dalībvalstīs.

Speciālistu vidū pastāv plašs atbalsts Eiropas Savienības rīcībai procesuālo tiesību jomā, pieņemot 

tiesību aktus un veicot citus pasākumus 1. Tāda pati nostāja ir arī Eiropas Parlamentam 2 un Eiropas 

Komisijai 3. 

                                               
1 Skat. cita starpā Université Libre de Bruxelles 2008. gada 20. novembra ziņojumu "Analīze 

par turpmāko attīstību Eiropas Savienības savstarpējās atzīšanas procesā krimināllietu 
jomā".

2 Skat., piemēram, Eiropas Parlamenta 2009. gada 7. maija ieteikumu Padomei par ES 
krimināltiesību telpas izveidi, 2009/2012(INI), 1. punkta a) apakšpunkts.

3 Skat. cita starpā dokumentu "Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa pilsoņu interesēs", 
COM(2009) 262/4 (4.2.2. punkts).
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Komisija 2004. gada aprīlī iesniedza priekšlikumu pamatlēmumam par konkrētām procedurālajām 

tiesībām noziedzīgo lietu izskatīšanu laikā Eiropas Savienībā 1. Pēc 3 gadus ilgām apspriedēm 

tomēr neizdevās panākt (vienprātīgu) vienošanos par minēto tekstu. Tādēļ tika izskatītas citas 

iespējas sasniegt mērķus, kas izvirzīti minētajā priekšlikumā, kurš vērsts uz to, lai stiprinātu 

aizdomās turēto un apsūdzēto personu procesuālās tiesības kriminālprocesā.

Ņemot to vērā, Eiropas Savienības prezidentvalsts Zviedrija 2009. gada 1. jūlijā iesniedza 

priekšlikumu ceļvedim aizdomās turēto vai apsūdzēto personu procesuālo tiesību stiprināšanai 

kriminālprocesā. Minētajā ceļvedī bija ierosināts jautājumus, kas saistīti ar procesuālajām tiesībām, 

risināt pakāpeniski, ar nākotnē paredzamām darbībām vienā reizē aptverot tikai vienu jomu. Tas 

ļautu pievērst atbilstošu uzmanību katram atsevišķajam pasākumam, lai problēmas varētu identificēt 

un risināt tādā veidā, kas katram pasākumam piešķirtu noteiktu pievienoto vērtību.

Šo ceļvedi, ko dalībvalstis novērtēja ļoti atzinīgi, drīz vien pārveidoja par Padomes rezolūciju. 

Padome (Tieslietas un iekšlietas) ceļvedi pieņēma 2009. gada 30. novembrī 2.

Padome ceļvedī norāda, ka piekrīt tam, ka Eiropas Savienības mērogā jāveic pasākumi, lai 

stiprinātu aizdomās turēto vai apsūdzēto personu tiesības kriminālprocesā. Šādi pasākumi var ietvert 

tiesību aktus, kā arī citus pasākumus. Ceļvedī kā pamats turpmākajai rīcībai tiek minēti seši 

pasākumi. Viens no šiem pasākumiem ir tiesības uz rakstisku un mutisku tulkojumu 

kriminālprocesā (pasākums A). 

Ievērojot ceļvedī izklāstīto pakāpenisko pieeju, Komisija 2009. gada 8. jūlijā iesniedza 

priekšlikumu Padomes pamatlēmumam par tiesībām uz mutisku un rakstisku tulkojumu 

kriminālprocesā. Minētajam priekšlikumam bija pievienots ietekmes novērtējums 3. 

                                               
1 Priekšlikums pamatlēmumam par konkrētām procedurālajām tiesībām noziedzīgo lietu 

izskatīšanu laikā Eiropas Savienībā, COM(2004) 328, 28.04.2004.
2 OV C 295, 4.12.2009, 1. lpp.
3 COM(2009) 338 galīgā redakcija – SEC(2009) 916.
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Prezidentvalsts Zviedrija 2009. gada 15. jūlijā iesniedza priekšlikumu Padomes un Padomē 

sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūcijai, lai sekmētu to, ka dalībvalstis īsteno tiesības uz 

mutisku un rakstisku tulkojumu kriminālprocesā. Šī rezolūcija paredzēta pievienošanai Komisijas 

iesniegtajam pamatlēmuma priekšlikumam un tā papildināšanai. 

Pēc spraigām sarunām Padome 2009. gada 23. oktobrī panāca vienošanos par vispārēju pieeju 

attiecībā gan uz priekšlikumu Padomes pamatlēmumam par tiesībām uz mutisku un rakstisku 

tulkojumu kriminālprocesā 1, gan uz tam pievienoto rezolūciju 2. 

2009. gada 1. decembrī stājās spēkā Lisabonas Līgums, tāpēc Padomes pamatlēmuma priekšlikums 

ir jāpārveido par direktīvas priekšlikumu, lai varētu turpināt darbu, kas paveikts ar šo tekstu. Tā kā 

šī Komisija, kura strādās līdz 2010. gada 1. februārim, pildīs tikai pārrauga uzdevumus un principā

nevar pieņemt jaunus priekšlikumus, būtu vietā, ka dažu dalībvalstu grupa vispārējās pieejas tekstu 

attiecībā uz Padomes pamatlēmuma priekšlikumu iesniedz kā iniciatīvu Eiropas Parlamenta un 

Padomes direktīvai. Šāda iniciatīva, kas izvirzīta saskaņā ar Līguma par ES darbību 76. panta 

b) apakšpunktu, darbu ar tekstu ļaus turpināt saskaņā ar Lisabonas Līgumu no vietas, kur to beidza 

veikt saskaņā ar Amsterdamas Līgumu/Nicas Līgumu. Šādas iniciatīvas pieņemšana nodrošinās arī 

to, ka netiks zaudēts laiks un Eiropas Savienības pilsoņi varēs pēc iespējas drīzāk izmantot tiesības, 

kas paredzētas jaunajā dokumentā, kurš Eiropas Parlamentam un Padomei jāpieņem saskaņā ar 

parasto likumdošanas procedūru ("koplēmums").

Ietekmes novērtējums (SEC(2009) 915 galīgā redakcija), ko Komisija veica attiecībā uz 

priekšlikumu Padomes pamatlēmumam, ir vienlīdz derīgs arī šai direktīvas iniciatīvai, jo tā attiecas 

tieši uz to pašu tematu. Šo ietekmes novērtējumu tādēļ iesniedz no jauna kā sīki izstrādātu 

paziņojumu, kas ļauj izvērtēt atbilstību subsidiaritātes principam un proporcionalitātes principam 

saskaņā ar Lisabonas Līguma 2. protokola 5. pantu. 

                                               
1 14792/09 DROIPEN 132 COPEN 204.
2 14793/09 DROIPEN 133 COPEN 205.
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Priekšlikumu rezolūcijai, ko pievieno priekšlikumam Padomes pamatlēmumam par tiesībām uz 

mutisku un rakstisku tulkojumu kriminālprocesā, Lisabonas Līgums tieši neskar, bet tas ir saistīts ar 

šo pamatlēmumu un tādēļ lēmumu pieņemšanas procesā seko minētajam dokumentam. Tā kā 

pamatlēmuma priekšlikumu aizstāj ar iniciatīvu direktīvai, minēto rezolūciju var oficiāli pieņemt 

tikai tad, kad būs pieņemta direktīva. 

2. ĪPAŠI NOTEIKUMI

Iniciatīva direktīvai par tiesībām uz mutisku un rakstisku tulkojumu kriminālprocesā balstās uz 

Līguma par ES darbību 82. panta 2. punkta b) apakšpunktu, kurā teikts, ka "tiktāl, cik tas ir 

nepieciešams, lai veicinātu tiesas spriedumu un lēmumu savstarpēju atzīšanu, kā arī policijas un 

tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās, kam ir pārrobežu aspekts, Eiropas Parlaments un Padome, 

pieņemot direktīvas saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, var noteikt minimālos noteikumus. 

Šādos noteikumos ņem vērā dalībvalstu tiesību tradīciju un tiesību sistēmu atšķirības. Šie noteikumi 

attiecas uz: (…) b) personas tiesībām kriminālprocesā". 

Šajā direktīvas iniciatīvā ir izklāstīti pamatpienākumi, un tās pamatā ir ECPK un ECT judikatūra. 

Saskaņā ar 82. panta 2. punktu ar šo direktīvu tiek noteikti minimālie noteikumi. Dalībvalstis var 

izvērst šajā direktīvā noteiktās tiesības, nosakot augstāka līmeņa aizsardzību arī situācijās, kuras nav 

nepārprotami minētas šajā direktīvā. Tomēr aizsardzības līmenis nedrīkstētu būt zemāks par ECPK 

noteiktajiem standartiem, kā interpretēts ECT judikatūrā.

Šī direktīvas iniciatīva dzimumu ziņā ir neitrāla – visā tekstā termini "tā" un "tās" tiek izmantoti, lai 

atkarībā no gadījuma apzīmētu aizdomās turēto vai apsūdzēto personu vai šīs personas advokātu. 

Šie termini dzimumu ziņā ir neitrāli un nozīmē gan vīriešu, gan sieviešu dzimuma aizdomās turētās 

vai apsūdzētās personas vai gan vīriešu, gan sieviešu dzimuma advokātus.
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1. pants – Piemērošanas joma

Direktīva attiecas uz ikvienu personu, ko kādas dalībvalsts kompetentās iestādes ir informējušas par 

to, ka tā tiek turēta aizdomās vai ir apsūdzēta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, līdz procesa 

noslēgumam, par kuru uzskata brīdi, kad ir galīgi noteikts, vai aizdomās turētā vai apsūdzētā 

persona ir izdarījusi attiecīgo nodarījumu. "Ir galīgi noteikts" nozīmē, ka aizdomās turētās vai 

apsūdzētās personas vaina vai nevainīgums ir noteikts un pārsūdzība nav iespējama. Termins 

"aizdomās turētā vai apsūdzētā persona" ir iecerēts kā autonoms termins neatkarīgi no šādu personu 

apzīmējuma valstu tiesvedībā. Direktīva neattiecas uz procesiem, kuros sankcijas var piemērot kāda 

iestāde, kas nav krimināltiesa (piemēram, administratīvais process), ja vien piemērotās sankcijas 

nav pārsūdzētas šādā tiesā. 

Šajā pantā tiek precizēts, ka iniciatīva attiecas arī uz Eiropas apcietināšanas ordera lietām. Eiropas 

apcietināšanas ordera lietu iekļaušana direktīvā ir svarīga, jo pamatlēmumā par Eiropas 

apcietināšanas orderi un nodošanas procedūrās starp dalībvalstīm 1 tiesības uz mutisku un rakstisku 

tulkojumu ir aplūkotas tikai vispārīgā nozīmē. 

2. pants – Tiesības uz mutisku tulkojumu

Šajā pantā ir noteikts pamatprincips, ka mutisko tulkojumu, tostarp saziņā starp aizdomās turēto vai 

apsūdzēto personu un tās advokātu, sniedz kriminālprocesa izmeklēšanas un tiesas stadijā, t. i., 

policijas pratināšanas laikā, tiesas laikā un visu starpposma uzklausīšanu vai pārsūdzību laikā, un ka 

to var sniegt arī citās situācijās. Šajā kontekstā 10. apsvērumā ir atgādināta ECT judikatūra, kas 

nosaka, ka aizdomās turētajai vai apsūdzētajai personai vajadzētu būt iespējai inter alia izskaidrot 

savam advokātam savu versiju par notikušo, norādīt uz jebkādām liecībām, kurām tā nepiekrīt, un 

darīt savam advokātam zināmus jebkādus faktiskos apstākļus, kas būtu izmantojami tās aizstāvībai.

Šajā pantā ir precizēts, ka tas neietekmē valstu tiesību aktu noteikumus attiecībā uz advokāta 

klātbūtni jebkurā no kriminālprocesa stadijām.

                                               
1 OV L 190, 18.7.2002., 1. lpp.
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3. pants – Tiesības uz svarīgu dokumentu rakstisku tulkojumu

Aizdomās turētajai vai apsūdzētajai personai ir tiesības uz svarīgu dokumentu vai vismaz šo 

dokumentu svarīgu fragmentu rakstisku tulkojumu (piemēram, ja dokumenti ir ārkārtīgi gari), lai 

nodrošinātu taisnīgu procesu. To, kas ir svarīgi dokumenti, nolemj kompetentās iestādes, taču par 

svarīgiem dokumentiem vienmēr uzskatāms apsūdzības raksts jeb apsūdzība, kā arī jebkādi 

spriedumi. Rakstiski būtu jātulko arī jebkāds aizturēšanas orderis vai cita veida orderis, ar ko 

personai atņem brīvību.

Attiecībā uz procesiem saistībā ar Eiropas apcietināšanas ordera izpildi valsts, kas nodrošina tā 

izpildi, veic Eiropas apcietināšanas ordera tulkojumu.

Var sniegt arī mutisku tulkojumu vai mutisku kopsavilkumu, taču ar nosacījumu, ka tas neietekmē 

taisnīga procesa principu un ka sniegt tulkojumu šādā veidā ir atbilstoši. 

4. pants – Dalībvalstis sedz mutiskās un rakstiskās tulkošanas izmaksas

Šajā pantā paredzēts, ka neatkarīgi no procesa iznākuma mutiskās un rakstiskās tulkošanas 

izmaksas sedz dalībvalsts. 

5. pants - Mutiskās un rakstiskās tulkošanas kvalitāte

Šajā pantā noteikta pamatprasība nodrošināt mutiskās un rakstiskās tulkošanas kvalitāti. Attiecīgos 

ieteikumus var atrast Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūcijā, lai 

sekmētu to, ka dalībvalstis īsteno tiesības uz mutisku un rakstisku tulkojumu kriminālprocesā. 

6. pants – Noteikumu stingrības nemazināšanas klauzula

Šā panta mērķis ir nodrošināt, ka, atbilstoši šim pamatlēmumam nosakot vienotus obligātos 

standartus, dažās dalībvalstīs standarti netiek pazemināti un ka tiek saglabāti ECPK vai citos 

atbilstīgajos starptautiskajos nolīgumos paredzētie standarti. Dalībvalstis pilnībā saglabā brīvību 

noteikt augstākus standartus nekā tie, par kuriem panākta vienošanās šajā direktīvā.
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7. pants – Īstenošana

Šajā pantā ir noteikts, ka dalībvalstīm direktīva jāīsteno ne vēlāk kā 30 mēnešu laikā pēc tās 

stāšanās spēkā un līdz tam pašam datumam Padomei un Komisijai jānosūta to noteikumu teksts, ar 

kuriem šo direktīvu transponē valsts tiesību aktos. 

8. pants – Ziņojums

42 mēnešus pēc direktīvas stāšanās spēkā Komisijai jāiesniedz ziņojums Eiropas Parlamentam un 

Padomei, novērtējot, cik lielā mērā dalībvalstis ir veikušas pasākumus, kas nepieciešami, lai 

panāktu atbilstību šai direktīvai, un, ja vajadzīgs, ziņojumam pievienojot tiesību aktu priekšlikumus.

9. pants – Stāšanās spēkā

Šajā pantā paredzēts, ka direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas 

Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. SUBSIDIARITĀTES PRINCIPS

Direktīvas mērķi dalībvalstis vienas pašas nevar pienācīgi sasniegt, jo priekšlikuma mērķis ir 

veicināt to savstarpējo uzticību, un tāpēc ir svarīgi vienoties par vienotu obligāto standartu, kas ir 

piemērojams visā Eiropas Savienībā. Ar šo direktīvu tiks tuvināti dalībvalstu būtiskie procesuālie 

noteikumi attiecībā uz mutisko un rakstisko tulkošanu kriminālprocesā, lai veidotu savstarpēju 

uzticību. Tāpēc priekšlikums ir saskaņā ar subsidiaritātes principu. Plašākai informācijai skatīt sīki 

izstrādāto paziņojumu, kas pievienots direktīvas priekšlikumam. 

4. PROPORCIONALITĀTES PRINCIPS

Direktīva atbilst proporcionalitātes principam, jo tā nepārsniedz obligātās prasības minētā mērķa 

sasniegšanai Eiropas līmenī un šā mērķa sasniegšanai vajadzīgo. Plašākai informācijai skatīt sīki 

izstrādāto paziņojumu, kas pievienots direktīvas priekšlikumam.

____________________


