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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1837/2009 dėl policijos apklausų ir teismo posėdžių vaizdo 
registracijos Europos Sąjungoje, siekiant apsaugoti pagrindines ES piliečių ir 
ES valstybių narių teises, kurią pateikė Italijos pilietis Roberto Marcoccio

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo, kad Tarybos pamatiniame sprendime 2008/909/TVR nustatyta, 
jog nuo 2011 m. gruodžio 5 d. valstybės narės turi pritaikyti sprendimų baudžiamosiose 
bylose ir asmenų, kuriems paskelbtos nutartys, perkėlimo abipusio pripažinimo principą. 
Peticijos pateikėjas mano, kad valstybės narės savo teismų sistemą turėtų sutvarkyti taip, kad 
būtų galima vykdyti policijos apklausų ir teismo posėdžių vaizdo registraciją. Šitaip būtų 
saugomos ES piliečių ir ES valstybių narių, kurios turės vykdyti kitose valstybėse narėse 
paskelbtas nutartis, pagrindinės teisės. Pasak peticijos pateikėjo, toks pats metodas turėtų būti 
taikomas Europos Sąjungoje vykdant ne ES šalyse paskelbtas nutartis ir atvirkščiai. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. kovo 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

„Komisijos nuomone, reikia mechanizmo, kuriuo būtų užtikrinta, kad būtų apsaugotos teisės 
ES baudžiamuosiuose procesuose. 2010 m. kovo mėn. Komisija pateikė Direktyvos projekto 
dėl teisės į vertimą žodžiu ir raštu baudžiamuosiuose procesuose pasiūlymą. Ji pateiks dar 
keletą tolesnių pasiūlymų pagal Procesinių teisių veiksmų planą, priimtą 2009 m. lapkričio 
30 d. Kai Veiksmų plane numatytos priemonės bus įtvirtintos įstatymais, bus daug svarbių 
apsaugos priemonių, kuriomis bus saugomos įtariamų ir kaltinamų asmenų teisės.
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Įsigaliojus Veiksmų plano priemonėms, tikriausiai po 2013 m., Komisija tirs, ar reikia 
daugiau apsaugos priemonių (t. y. priemonių ne iš Veiksmų plano). Tame etape Komisija gali 
tirti galimybę išleisti ES teisės aktą, pagal kurį būtų reikalaujama įrašyti policijos apklausas ir 
teismo procesus, kaip peržiūros, kokios apsaugos priemonės užtikrintų procesų objektyvumą, 
dalį.  Komisijai tai nėra nauja tema. Į savo 2004 m. balandžio 28 d. pasiūlymą 
COM (2004) 328 (dėl pagrindų sprendimo dėl tam tikrų procesinių teisių baudžiamuosiuose 
procesuose visoje Europos Sąjungoje) Komisija įtraukė tokią nuostatą:

„9 straipsnis
Registruodamos procesus valstybės narės privalo užtikrinti, kad jei procesas vykdomas 
padedant vertėjui žodžiu, būtų atliekamas garso ar vaizdo įrašas, siekiant užtikrinti kokybės 
kontrolę. Ginčo atveju stenografinis įrašo užrašas turi būti suteikiamas bet kuriai šaliai. 
Įrašas gali būti naudojamas tik vertimo žodžiu tikslumui tikrinti.“

Įrašymo reikalavimas, išdėstytas 2004 m. pasiūlyme (kurio valstybės narės nepriėmė), buvo 
apribotas iki teismo procesų, kuriuose naudojamasi vertėjo žodžiu paslaugomis, įrašymo. 
Tikslas buvo turėti mechanizmą, kuriuo remiantis būtų galima tikrinti vertimo žodžiu kokybę 
ir tikslumą. Tarybos diskusijoje valstybės narės nuostatai nepritarė. Tačiau požiūris galėjo 
pasikeisti ir ši nuostata bus nagrinėjama atsižvelgiant į Veiksmų plano priemones.

Tačiau dėl peticijos pateikėjų nuomonės dėl užtikrinimo, kad kitoje valstybėje narėje būtų 
laikomasi pagrindinių teisių, peticijos pateikėjas turi žinoti, kad dėl tarpusavio pripažinimo 
principo vienos šalies kompetentingų valdžios institucijų priimti teismo sprendimai turi būti 
pripažinti kaip lygiaverčiai tiems, kurių imtasi kitoje valstybėje narėje, kad kompetentingos 
kitos valstybės narės valdžios institucijos galėtų šiuos sprendimus įvykdyti. Įrašų naudojimas 
procesuose, siekiant patikrinti, ar nepažeidžiamos pagrindinės tesės kitoje valstybėje narėje, 
prieštarauja tarpusavio pripažinimo principui, kuris Lisabonos sutartimi pripažintas teisminio 
bendradarbiavimo Europos Sąjungoje pagrindu. Bet koks tikrinimas, ar laikomasi pagrindinių 
teisių, turi būti atliekamas valstybės, kurioje vyksta procesas, teritorijoje proceso metu, o ne 
vėliau už tos valstybės ribų.

Išvada

Komisija sutinka su peticijos pateikėju, kad reikia mechanizmo, kuriuo būtų užtikrinta, kad 
būtų apsaugotos teisės ES baudžiamuosiuose procesuose. Tai ypač svarbu procesuose, 
apimančiuose tarpusavio pripažinimą, kaip antai Pamatinis sprendimas 2008/909/TVR. 
Tačiau jis turi būti vykdomas toje valstybėje narėje, kurioje vyksta procesas, o ne valstybėje 
narėje, kurioje teismo sprendimas turi būti vykdomas.

Komisija kartą jau bandė siūlyti teisės aktą dėl procesų įrašymo, tačiau pasiūlymas buvo 
atmestas. Ji peržiūrės šį pasiūlymą kaip platesnio nagrinėjimo, kokias procesines teises reikėtų 
įtraukti į būsimus teisės aktų pasiūlymus, dalį.“


