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Temats: Lūgumraksts Nr. 0361/2012, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais P. S., par 
Direktīvas 2010/64/ES par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu 
kriminālprocesā piemērošanu Apvienotajā Karalistē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Saskaņā ar ES Direktīvu 2010/64/ES Apvienotās Karalistes krimināltiesību sistēmā līdz 
2012. gada janvāra beigām algoja tulkus tieši no Valsts Sabiedrisko pakalpojumu tulku 
reģistra. Šiem tulkiem bija drošības pārbaude un zināšanas, kas pielāgotas īpašajiem 
apstākļiem, kādi ir tiesas procesā. Kopš 2012. gada februāra Tieslietu ministrija ir noslēgusi 
līgumu ar privātu uzņēmumu par mutiskās tulkošanas pakalpojumu sniegšanu, it kā, lai 
ietaupītu valsts līdzekļus. Lūgumraksta iesniedzējs ļoti sīki uzskaita šīs politikas sekas un 
neveiksmes. Viņš lūdz Parlamentu apsvērt iespēju noteikt kopējus standartus attiecībā uz 
mutisko tulkošanu tiesas procesā un jebkurā gadījumā izmeklēt un saukt pie atbildības 
Apvienotās Karalistes amatpersonas, tādējādi nodrošinot, ka līdzīgas situācijas nākotnē 
neatkārtosies.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 6. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 28. septembrī

Direktīvas 2010/64/ES par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā 
transponēšanas termiņš ir 2013. gada 27. oktobris.  Apvienotā Karaliste vēl nav īstenojusi šo 
direktīvu. Pēc tās īstenošanas mutiskās tulkošanas kvalitāti un atbilstību kriminālprocesā 
regulēs ES tiesību akti, kā norādīts turpmāk.
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Direktīvā ir noteikts, ka visām dalībvalstīm ir jānodrošina, ka aizdomās turētajai vai 
apsūdzētajai personai, kura nesaprot kriminālprocesa valodu vai nerunā tajā, ir pieejams 
mutiskais tulks un attiecīgo dokumentu tulkojumi. Kaut gan direktīvā nav noteikti veidi, 
kādos dalībvalstīm būtu jānodrošina attiecīgie pakalpojumi (proti, izmantojot valsts iestāžu 
pakalpojumus vai noslēdzot līgumus par pakalpojumiem), tās 2. panta 8. punktā ir noteikts: 
„Mutiskais tulkojums, ko sniedz saskaņā ar šo pantu, ir pietiekami kvalitatīvs, lai nodrošinātu 
taisnīgu lietas izskatīšanu, jo īpaši nodrošinot, lai aizdomās turētajām vai apsūdzētajām 
personām būtu skaidrs, par ko tās apsūdz, un lai tās spētu īstenot savas tiesības uz aizstāvību.”
Šajā sakarībā 26. apsvērumā ir noteikts: „Ja mutiskā tulkojuma kvalitāte uzskatāma par 
nepietiekamu, lai nodrošinātu tiesības uz taisnīgu tiesu, kompetentajām iestādēm vajadzētu 
būt iespējām attiecīgo tulku aizstāt ar citu tulku.”

5. panta 1. punkts nosaka, ka: „dalībvalstis veic konkrētus pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
sniegtais mutiskais un rakstiskais tulkojums atbilst kvalitātei, kas prasīta saskaņā ar 2. panta 
8. punktu un 3. panta 9. punktu.” No šā panta izriet, ka direktīva uzliek dalībvalstīm 
pienākumu sasniegt gala rezultātu, nodrošinot kvalitatīvu mutisko un rakstisko tulkojumu.  
Kaut gan dalībvalstīm ir plaša izvēles brīvība attiecībā uz metodēm, lai nodrošinātu atbilstību 
direktīvai, tām vajadzēs informēt Komisiju par pieņemtajiem konkrētajiem pasākumiem, kuros, 
kā paredzēts, būs iekļauti normatīvi un nenormatīvi pasākumi, kas aptvers, piemēram, minimālo 
kvalifikāciju, akreditāciju, sertifikāciju, obligāto apmācību, minimālo atlīdzību.

Turklāt 5. panta 2. punktā ir noteikts: „Lai veicinātu mutiskā un rakstiskā tulkojuma atbilstību 
un nodrošinātu tā efektīvu pieejamību, dalībvalstis cenšas izveidot pienācīgi kvalificētu tulku un 
tulkotāju reģistru vai reģistrus. Izveidojot šādu reģistru vai šādus reģistrus, vajadzības gadījumā 
nodrošina to pieejamību advokātiem un attiecīgām iestādēm.”
Komisija notiekošajā īstenošanas darbā pirms transponēšanas termiņa 2013. gada oktobrī 
uzsver nepieciešamību nodrošināt kvalitatīvu mutisko un rakstisko tulkošanu un dalībvalstīm 
ieviest konkrētus pasākumus, lai to sasniegtu.

Secinājums

Lai gan šobrīd ES nevar veikt nekādu rīcību attiecībā uz lūgumrakstā minēto jautājumu, pēc 
Direktīvas 2010/64/ES īstenošanas 2013. gada 27. oktobrī dalībvalstīm būs ES tiesību aktos 
noteikts pienākums nodrošināt kvalitatīvu mutisko tulkošanu kriminālprocesā. Šo pienākumu 
īstenošanas metodes paliks dalībvalstu kompetencē.


