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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1837/2009, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Roberto 
Marcoccio, par policijas veikto nopratināšanu un tiesas sēžu filmēšanu Eiropas 
Savienībā, lai aizsargātu ES pilsoņu pamattiesības un ES dalībvalstu tiesības

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka saskaņā ar Padomes Pamatlēmumu 2008/909/TI 
dalībvalstīm no 2011. gada 5. decembra ir jāpiemēro savstarpējas atzīšanas princips 
spriedumiem krimināllietās un notiesāto personu nodošanai. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, 
ka dalībvalstu tiesību sistēmām ir jānodrošina policijas veiktas nopratināšanas un tiesas sēžu 
filmēšana, lai aizsargātu ES pilsoņu tiesības un to ES dalībvalstu tiesības, kurām jāpilda citās 
dalībvalstīs pasludinātie spriedumi. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto, šāda procedūra 
jāpiemēro arī trešās valstīs pasludināto spriedumu pildīšanai ES un otrādi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 23. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

„Komisija uzskata, ka ir nepieciešams mehānisms tiesību aizsardzības nodrošināšanai 
kriminālprocesos ES. Tā 2010. gada martā izvirzīja priekšlikums Direktīvai par tiesībām uz 
mutisku un rakstisku tulkojumu kriminālprocesā. Tā izvirzīs virkni priekšlikumu saskaņā ar 
2009. gada 30. novembrī pieņemto procesuālo tiesību ceļvedi. Kad ceļvedī paredzētie 
pasākumi tiks ieviesti tiesību aktos, pastāvēs virkne svarīgu pasākumu aizdomās turēto un 
apsūdzēto personu tiesību aizsardzībai.

Kad ceļvedī noteiktie pasākumi stāsies spēkā, iespējams pēc 2013. gada, Komisija pārbaudīs, 
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vai nepieciešami papildu aizsardzības pasākumi (t. i., pasākumi, kas nav noteikti ceļvedī).
Šajā posmā Komisija var pārbaudīt iespēju ES tiesību aktos pieprasīt policijas veiktas 
nopratināšanas un tiesas sēžu ierakstīšanu kā daļu no tās pārskatīšanas attiecībā uz to, kuri 
aizsardzības pasākumi procesos nodrošinās taisnīgumu. Komisijai tas nav jauns temats. Tās 
2004. gada 28. aprīļa priekšlikumā COM (2004) 328 (Pamatlēmumam par konkrētām 
procedurālajām tiesībām noziedzīgo lietu izskatīšanu laikā Eiropas Savienībā) Komisija 
iekļāva šādu nosacījumu:

„9. pants
Dalībvalstis nodrošinās, ka tur, kur lietas izskatīšana tiek veikta ar mutiskā tulka palīdzību, 
tiks veikts audio vai video ieraksts, lai garantētu kvalitātes kontroli. Jebkura puse varēs 
saņemt ieraksta stenogrammu strīda gadījumā. Stenogrammu drīkst izmantot tikai, lai 
apstiprinātu mutiskā tulkojuma precizitāti.”

Ierakstīšanas prasība, kas noteikta 2004. gada priekšlikumā (ko dalībvalstis nepieņēma), 
attiecās vienīgi uz tiesas lietas izskatīšanas ierakstīšanu, ja tiek izmantots mutiskais tulks.
Mērķis bija ieviest mehānismu mutiskā tulkojuma kvalitātes un precizitātes pārbaudīšanai.
Nosacījums neguva atbalstu dalībvalstu starpā, kad notika diskusijas Padomē. Tomēr 
atmosfēra var būt mainījusies, un jautājumu var izpētīt ceļveža pasākumu kontekstā.

Taču attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja jautājumu par pamattiesību ievērošanas 
nodrošināšanu procesa laikā citā dalībvalstī lūgumraksta iesniedzējam jāsaprot, ka ar 
savstarpējas atzīšanas principu tiek pieprasīts, ka tiesu lēmumus, ko pieņēmušas vienas 
dalībvalsts kompetentās varas iestādes, jāatzīst par līdzvērtīgiem lēmumiem, kas pieņemti citā 
dalībvalstī, attiecībā uz šo lēmumu izpildi, ko veic citas dalībvalsts kompetentās varas 
iestādes. Procesu ierakstu izmantošana, lai pārbaudītu, vai otrā dalībvalstī tika ievērotas 
pamattiesības, ir pretrunā savstarpējas atzīšanas principam, kas Lisabonas līgumā ir noteikts 
par tiesu iestāžu sadarbības pamatu Eiropas Savienībā. Ikviena atbilstības pamattiesībām 
pārbaude jāveic procesa laikā valstī, kurā notika process, nevis vēlāk pārrobežu līmenī.

Secinājums

Komisija piekrīt lūgumraksta iesniedzējam, ka ir nepieciešams mehānisms tiesību 
aizsardzības nodrošināšanai kriminālprocesos ES. Jo īpaši tas attiecas uz procesiem, kuros 
ietverta savstarpēja atzīšana, kā Pamatlēmumā 2008/909/TI. Tomēr tas drīzāk jādara 
dalībvalstī, kurā notika process, nevis dalībvalstī, kurā jāizpilda tiesas lēmums.

Komisija jau reiz ir mēģinājusi ierosināt tiesību aktu par procesu ierakstīšanu, bet mēģinājums 
nebija veiksmīgs. Tā vēlreiz izskatīs šo ierosinājumu kā daļu no plašākas pārbaudes attiecībā 
uz procedurālām tiesībām, ko ietvert turpmākajos tiesību aktu priekšlikumos.”


