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2. apsvērums

Tradicionālā tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās ir balstīta uz dažādiem starptautiskiem 
juridiskiem instrumentiem, ko galvenokārt raksturo „pieprasījuma princips”, kurš tiek saprasts 
šādi: viena suverēna valsts iesniedz pieprasījumu citai suverēnai valstij, kura tad izlemj, vai 
izpildīt šo pieprasījumu. Tomēr praksē šī tradicionālā sistēma ir problemātiska, lēna un 
pārlieku sarežģīta, tādējādi traucējot pienācīgu, ātru un efektīvu tiesu organizāciju. Tādēļ 
Eiropadome 1999. gada sanāksmē Tamperē nolēma, ka savstarpējas atzīšanas principam 
Savienībā būtu jākļūst par pamatu tiesu iestāžu sadarbībai gan civillietās, gan krimināllietās. 
Tomēr parasti automātiska savstarpēja atzīšana ir iespējama tikai tajās tiesiskajās jomās, kuras 
ir lielā mērā saskaņotas, kas gan ES nav biežs gadījums, kā tas ir, piemēram, attiecībā uz 
prokuroru lomu, pierādījumu pieņemamību un izslēgšanas klauzulu (kas ir diapazonā no 
pilnīgas izslēgšanas klauzulas līdz minimālistiskai pieejai dažās dalībvalstīs). Visaptveroša 
savstarpējās atzīšanas piemērošana dažās dalībvalstīs varētu radīt nopietnas juridiskas un 
konstitucionālas problēmas. Šo faktu Padomes Vācijas delegācija skaidri uzsvēra īpašā 
dokumentā, kurā tika norādīta ierobežotā prokuroru loma Vācijā, kur saskaņā ar konstitūcijas 
prasību dažiem pasākumiem ir nepieciešams tiesas rīkojums. Tas pats attiecas arī uz 
izslēgšanas noteikumu gadījumos, kad dalībvalstīm jāņem vērā arī to konstitūciju prasības un 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūra (tiesvedībai nedrīkst iesniegt pierādījumus, kas iegūti, 
izmantojot spīdzināšanu; par pierādījumiem nevar uzskatīt tos pierādījumus, kas iegūti 
necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības rezultātā, lai gan tos var iesniegt tiesvedībai (skatīt 
Gäffen pret Vāciju lietu)). Turklāt šie nosacījumi ir kopīgi ar citām valstīm, viena no tām ir 
Portugāle. Tajā pašā laikā pieredze ar Eiropas apcietināšanas orderi ir atklājusi būtiskas 
problēmas gadījumos, kad automātiski tiek piemērots savstarpējas atzīšanas princips. Dažas 
dalībvalstis, piemēram, Īrija un Apvienotā Karaliste, ir ieviesušas īpašu pamatojumu 
atteikumam, balstoties uz cilvēktiesībām. MJELR pret Rettinger lietā Īrijas Augstākā tiesa 
norādīja, ka savstarpējas atzīšanas principa piemērošana neatbrīvo dalībvalsti no tās 
pienākumiem, kas noteikti Eiropas Cilvēktiesību konvencijā. Tas attiecas, piemēram, uz 
spīdzināšanu vai necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību (kā arī analoģiski uz pierādījumiem, kas 
saistīti ar šāda veida rīcību). Iepriekš minēto faktu dēļ, visu paturot prātā, šā apsvēruma 
formulējums ir tāds, kā ierosināts iepriekš.

2.b apsvērums

Tas attiecas uz nepieciešamību aizsargāt atšķirības, kas joprojām pastāv mūsu valstu starpā 
attiecībā uz dažādu noziegumu definēšanu, un neļaut dalībvalstij izvēlēties EIR, zinot, ka, 
izpildvalstī fakti, ar ko tiek pamatots šis EIR, nav uzskatāmi par noziedzīgu nodarījumu un 
tādēļ nav sodāmi. Šajā saistībā pastāvošie juridiskie instrumenti attiecībā uz savstarpēju 
atzīšanu (Eiropas apcietināšanas orderis, Eiropas pierādījumu iegūšanas rīkojums u. c.) 
izslēdza dubultu sodāmības pārbaudi, izveidojot 32 noziegumu/nodarījumu sarakstu, 
pieņemot, ka šie nodarījumi ir saskaņoti, un tādējādi nav nepieciešama dubulta sodāmības 
pārbaude. Tomēr praksē tas nav noticis. Piemēram, attiecībā uz „izvarošanas” definīciju —
Zviedrijas definīcija („bezpalīdzīgs stāvoklis”) ir tik specifiska, ka tā neatbilst nevienai citai 
definīcijai citās dalībvalstīs. Ir bijušas arī bažas par skaidrojumu, ka tiesvedība saistībā ar 
nodokļu, muitas nodevu un valūtas maiņas nodarījumiem sarakstā nav ietverta.

10.a apsvērums
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Ir pievienots apsvērums, kurā uzsvērts, ka vairākas dalībvalstīs proporcionalitāte ir 
konstitucionāla prasība saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 8. pantu. Ikviena 
neapšaubāma šo prasību pārkāpuma gadījumā izpildiestādei jābūt iespējai atteikt pasākumu, 
pamatojoties uz cilvēktiesību pārkāpumu vai konstitucionālo pamatprincipu pārkāpumu. 
Saskaņā ar proporcionalitātes principu ES jāveic tikai tie pasākumi, kas nepieciešami, lai 
sasniegtu tās mērķus. Tas nozīmē, ka rīcības intensitātei jāatbilst paredzētajam mērķim. 
Citiem vārdiem sakot, ja Eiropas Savienība var izvēlēties no vairākām rīcības metodēm, kas ir 
vienādi efektīvas, tai jāizvēlas metode, kas sniedz dalībvalstīm un personām lielāko brīvību. 
Tomēr arī šajā gadījumā ir jānodrošina arī atbilstība šiem principiem, kas tiek uzskatīti par 
valstu konstitūciju pamatprincipiem. 

10.b apsvērums

Ļoti būtiski ir nodrošināt, ka EIR tiek nosūtīts kompetentajām iestādēm, tādējādi novēršot 
risku, ka personas datu apmaiņā tiek iesaistītas nepareizās iestādes. Eurojust ir iekļauts kā 
piemērs, jo tas Eiropas Savienībā īpaši tika izveidots, lai sekmētu un uzlabotu 
kriminālizmeklēšanu un tiesvedību koordinēšanu kompetento iestāžu starpā. Tas nodrošinās 
nosūtītās informācijas konfidencialitāti, lai aizsargātu iesaistīto personu pamattiesības, un 
garantēs savstarpēju informācijas apmaiņu kompetento iestāžu starpā. Nav izslēgta 
kompetento tiesu iestāžu iespēja izmantot citus kanālus, nodrošinot konfidenciālu un drošu 
informācijas nosūtīšanu izpildiestādei.

11. apsvērums

Šā apsvēruma, kas detalizēti ir izvērsts 8. pantā, mērķis ir mudināt tiesu iestādes sadarboties 
savstarpējas uzticēšanās gaisotnē, atbalstot mehānismus ne tikai sadarbības atvieglošanai starp 
iestādēm, bet arī personu tiesību tiesiskās aizsardzības uzlabošanai. Izdevējvalsts kompetentās 
iestādes iespējama klātbūtne EIR izpildes laikā, lai palīdzētu izpildiestādēm, var būt svarīga, 
ja, piemēram, ir nepieciešams nodrošināt pierādījuma pieņemamību vai izdot papildu EIR 
pasākuma izpildes laikā. Tas neizslēdz, ka ir iespējams atteikties no šīs klātbūtnes, ja tas būtu 
pretrunā izpildvalsts tiesību pamatprincipiem. Izdevējvalsts kompetentās iestādes klātbūtnes 
izpildvalstī mērķis var būt vienīgi palīdzības sniegšana izpildvalsts iestādēm.

13.a apsvērums

Lai aizsargātu tiesības uz taisnīgu tiesu, jānodrošina efektīva iespēja vērsties tiesās. Eiropas 
izmeklēšanas rīkojuma apstiprināšanai un izpildei nepieciešamas konkrētas garantijas, lai 
nodrošinātu, ka visu iesaistīto pušu tiesības tiek efektīvi aizsargātas. Minimālās tiesības uz 
aizstāvību krimināltiesvedībā ietver nevainīguma prezumpciju un tiesības sevi neapsūdzēt, 
tiesības tikt informētam par apsūdzību, tiesības uz tiesisko pārstāvību un tiesības uz 
bezmaksas tulka palīdzību (Pamattiesību hartas 48. pants un Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijas 6. panta 2. un 3. punkts). Šis standarts ir īpaši svarīgs Eiropas izmeklēšanas 
rīkojuma kontekstā, jo liecības, kas iegūtas tādā veidā, ka tiek pārkāptas šīs tiesības, nedrīkst 
izmantot pret apsūdzēto. 

1. pants

1. pantā ir definēts EIR un paskaidrots, ka tā mērķis vispirms ir konkrēta izmeklēšanas 
pasākuma veikšana. 1. panta 2. punktā ir noteikts savstarpējas atzīšanas princips kā princips, 
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kurš raksturīgs Eiropas Savienībai (LESD 82. pants). Tas kopš Eiropadomes sanāksmes 
Tamperē 1999. gadā ir atzīts par tiesu iestāžu sadarbības pamatu gan civillietās, gan 
krimināllietās. Lielākas drošības, brīvības un atbildības telpā un kultūrā savstarpējas atzīšanas 
princips tiek uzskatīts par Eiropas integrācijas pamatprincipu. Kopumā, ievērojot to, ka 
tradicionālo savstarpējo tiesisko palīdzību joprojām raksturo valstu suverenitātes princips, 
savstarpējas atzīšanas principa pamatā ir līdzvērtības un uzticēšanās jēdzieni. Saskaņā ar tā 
juridisko definīciju tam ir pievienotā vērtība gan attiecībā uz atteikuma pamatojumu 
ierobežošanu, gan uz termiņu noteikšanu. Šajā saistībā saskaņā ar savstarpējas tiesiskās 
palīdzības noteikumiem prasības principā izpilda vienīgi centrālās iestādes. Tas gadu gaitā 
Eiropas Savienībā ir ticis atvieglots, bet valdībai joprojām ir filtrēšanas iespēja. Pretēji tam 
savstarpējās atzīšanas princips nodrošina to, ka tiesvedība ir pilnībā tiesu iestāžu ziņā. Tas 
nodrošina tiešu nosūtīšanu tiesu iestāžu starpā, nodrošinot varas dalīšanas principa ievērošanu 
un nepieļaujot nekādu izpildvaras iejaukšanos. Tādēļ savstarpēja uzticēšanās dalībvalstu 
starpā palīdz atvieglot un paātrināt procedūras formalitātes. Attiecībā uz ierobežotajiem 
atteikuma pamatojumiem galvenais savstarpējās tiesiskās palīdzības vājais punkts ir tas, ka tā 
pieļauj vispārīgus atteikuma pamatojumus. Šo pamatojumu rezultātā rodas neuzticēšanās, kas 
var kavēt vai pat nepieļaut sadarbību un pieļaut plašu rīcības brīvību. Saskaņā ar savstarpējās 
atzīšanas noteikumiem citas valsts rīkojums ir jāizpilda, ja vien netiek norādīts viens no 
atteikuma pamatojumiem. Pamatojumu visaptverošs saraksts netiek sniegts, bet tie var būt 
vienīgi objektīvi iemesli sadarbības atteikšanai. Principā ir izslēgti visi diskrecionārie 
pamatojumi. Attiecībā uz termiņiem saskaņā ar savstarpējās tiesiskās palīdzības noteikumiem 
parasti nav paredzēti obligāti ievērojami termiņi (1959. gada Eiropas Konvencijas par 
savstarpējo palīdzību krimināllietās 6. panta 2. punkts). Pretēji tam savstarpējās atzīšanas 
noteikumos ir noteikti un fiksēti termiņi, kas ir skaidri norādīti. Termiņi ir jāfiksē, jo tas 
atvieglo un paātrina tiesisko sadarbību. Savstarpējās atzīšanas princips nozīmē to, ka, ja 
dalībvalsts, kas izpilda rīkojumu, uzticas dalībvalsts, kas izdod rīkojumu, lēmumam, tad 
pēdējai jāuzticas arī otrai dalībvalstij attiecībā uz to, kā tas tiek izpildīts. Tomēr šajā 
priekšlikumā ir saglabāta ievērojama un pamatota rīcības brīvība, lai nodrošinātu dalībvalstu 
starpā pastāvošo tiesisko un konstitucionālo atšķirību ievērošanu. 1. panta 3. punktā vēlreiz ir 
apstiprināta pamattiesību un tiesību pamatprincipu ievērošanas nozīme, kā to ierosināja 
Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra. Faktiski personas tiesību tiesisko aizsardzību 
(attieksme pret aizdomās turētajiem, saistītās tiesības uz aizstāvību u. c.) savstarpējās 
atzīšanas principa piemērošana nedrīkst negatīvi ietekmēt. Tieši pretēji, visa procesa laikā 
jāpastiprina aizsardzības pasākumi. Šajā saistībā būs gadījumi, kuros var būt nepieciešams 
minimāls kopēju noteikumu kopums, kas ļauj piemērot savstarpējās atzīšanas principu. Tas jo 
īpaši attiecas uz apsūdzētā aizstāvību tiesību uz aizstāvību un upura aizsardzības ziņā, kā arī 
attiecībā uz iespēju tik uzklausītam, ievērojot pamatbrīvības. Krimināltiesvedība palīdz 
stiprināt krimināltiesību vispārējo un profilaktisko efektivitāti. Faktiski tiesiskās noteiktības 
jēdziens nodrošina, ka valsts sodīšanas varas izmantošana nav saistīta vienīgi ar saturiskiem 
pieņēmumiem, bet arī nodrošina procedūras formālismus, ar ko aizsargā pamattiesības, līdz 
pat tiesas galīgajam lēmumam („nav soda bez tiesas procesa”). Krimināltiesvedības mērķis ir 
nodrošināt taisnīgumu, kas acīmredzami kā priekšnoteikumu pieņem patiesības uzzināšanu 
procedurāli likumīgā veidā, t. i., ņemot vērā personu pamattiesību aizsardzību.

2. pants

2. pantā ir ietvertas dažādu priekšlikumā izmantoto jēdzienu definīcijas.
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Ir iekļautas „izdevējvalsts” un „izpildvalsts” definīcijas, jo tās bieži tiek lietotas viscaur šajā 
direktīvā un to nozīme ir citādāka nekā „izdevējiestāde” un „izpildiestāde”. „Izdevējiestādes” 
definīcija ir grozīta, un tādējādi tā vairs neietver iestādes, kas nav tiesu iestādes, piemēram, 
policiju. Tiesu iestādi var definēt kā ikvienu iestādi, kas īsteno tiesu varu, t. i., iestādi, kas 
saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām procedūrām pieņem saistošus lēmumus, kuri tiek 
klasificēti kā „tiesas nolēmumi”. „Izpildiestāde” — dalībvalstīm arī jānolemj, kuras iestādes 
tiks nozīmētas par izpildiestādēm. Tomēr dalībvalstīm nav pilnīgi brīvas izvēles iespējas, jo 
direktīvā ir izvirzīta prasība, ka izpildiestādei jābūt iestādei, kuras kompetencē ir īstenot EIR 
minēto izmeklēšanas pasākumu līdzīgā lietā savā valstī. Ja EIR ir izdots, lai pārmeklētu kādu 
ēku konkrētā vietā dalībvalstī, izpildiestādei ir jābūt iestādei, kura līdzīgā lietā savā valstī būtu 
kompetenta pieņemt lēmumu par ēkas pārmeklēšanu attiecīgajā vietā.


