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Ievadpiezīmes

1. Komisija 2011. gada 8. jūnijā pieņēma priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvai par tiesībām piekļūt advokātam kriminālprocesa ietvaros un tiesībām sazināties pēc 
aizturēšanas 1.

Šis priekšlikums ir trešais ("C1 – izņemot juridiskās palīdzības aspektu + D") no pasākumiem, 
kas tiek pieņemti, piemērojot ceļvedi aizdomās turētu vai apsūdzētu personu procesuālo 
tiesību stiprināšanai kriminālprocesā, ko Padome pieņēma 2009. gada 30. novembrī 2.

  
1 11497/11 (priekšlikums) + ADD 1 REV 1 (ietekmes novērtējums) + ADD 2 REV 1 (ietekmes 

novērtējuma kopsavilkums).
2 OV C 295, 4.12.2009., 1. lpp. Pirmais pasākums ("A", par mutisko un rakstisko tulkošanu) 

tika pieņemts 2010. gada 20. oktobrī (OJ 280, 26.10.2010, 1. lpp.). Otrais pasākums ("B", par 
tiesību vēstuli) pašlaik tiek apspriests, pielietojot parasto likumdošanas procedūru (12564/10).
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2. TI padomes 2011. gada 22. un 23.septembra sanāksmē Komisija iesniedza direktīvas 
priekšlikumu ministru līmenī, un ministri vispārīgi apsprieda šo priekšlikumu. Šo apspriežu 
laikā tika norādīts uz piecu dalībvalstu iesniegto nostājas dokumentu, un Apvienotā Karaliste 
un Īrija paziņoja par savu lēmumu nepievienoties direktīvai, piemērojot Lisabonas līguma 
21. protokola 3. pantu.

3. Prezidentvalsts vēlētos regulāri informēt Padomi par pašreizējo darbu saistībā ar šo svarīgo 
lietu. Tāpēc prezidentvalsts ir nolēmusi iesniegt šo "pašreizējā stāvokļa" raksturojumu 
attiecībā darbu, kas veikts sagatavošanas struktūrās kopš 22. un 23. septembra sanāksmes.

Sagatavošanas struktūru veiktais darbs

4. Pēc septembrī Padomē notikušajām debatēm Materiālo krimināltiesību jautājumu darba grupa 
apsprieda direktīvas projektu 2011. gada 27. un 28. septembra sanāksmē, kā arī 11. un 12. 
oktobra sanāksmē, un Sadarbībai krimināllietās izveidotā policijas un tiesu iestāžu 
koordinācijas komiteja (CATS) apsprieda dažus īpašus jautājumus saistībā ar direktīvas
projektu 2011. gada 7. oktobrī 1.

5. Jaunākie darba rezultāti, kuros ietverta virkne vēl neizskatītu prezidentvalsts priekšlikumu, 
izklāstīti dokumentā 15120/11. Pēc oktobra Padomes sanāksmes tiks izplatīts jauns teksts, kas 
atspoguļos Materiālo krimināltiesību jautājumu darba grupas 2011. gada 11. un 12. oktobra 
sanāksmes darba rezultātus.

6. Prezidentvalsts izsaka pateicību visām delegācijām par konstruktīvo ieguldījumu 
sagatavošanas grupu darbā, kas ir ļāvis gūt ievērojamus panākumus, lai panāktu vienošanos, 
kas ir pieņemama visām dalībvalstīm. Pēc vienošanās par "vispārējās pieejas" tekstu, to 
izmantos par pamatu sarunām ar Eiropas Parlamentu vienkāršajā likumdošanas procedūrā 
("koplēmuma procedūrā").

  
1 14861/11.
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Īss pārskats par paveikto darbu

7. Darba laikā apstiprinājās, ka daudzi panti ir cieši saistīti. Tādēļ delegācijām ir grūti skaidri 

paust nostāju par vienu pantu, nezinot, kādi būs rezultāti attiecībā uz vienu vai vairākiem 

citiem pantiem. Prezidentvalsts apzinās šo problēmu un ņem to vērā, organizējot darbu pie 

direktīvas projekta.

Īss pārskats par līdz šim paveikto darbu (atsevišķi jautājumi):

Darbības joma – 2. pants

8. Par 2. pantu, kas kopā ar 3. pantu un 4. pantu veido šīs direktīvas "kodolu", darba grupā1 un 

CATS ir noritējušas spraigas debates

9. 2. panta teksts pašreizējā redakcijā ir ļoti līdzīgs attiecīgiem tekstiem A un B pasākumā. Taču 

dažas delegācijas ir uzdevušas jautājumu, vai šī panta teksts nebūtu jāpārstrādā tā, lai noteiktu 

brīdi, ar kuru šajā direktīvā paredzētās tiesības var sākt piemērot konkrētāk. Konkrēti, tika 

uzdots jautājums, vai nebūtu jāprecizē šī panta formulējums "tiek darīts zināms" 2.

10. Prezidentvalsts uzskata, ka, strādājot ar katru nākamo ceļveža pasākumu, vajadzētu vadīties 

no pasākumu savstarpējas saskaņotības principa. Taču tā arī konstatēja, ka "darbības jomu", 

ko izmantoja iepriekšējiem pasākumiem, varētu (nedaudz) pielāgot, kur tas būtu pamatoti, 

ņemot vērā šīs Direktīvas specifiku.

11. Cits jautājums, ko plaši apsprieda saistībā ar šo pantu, ir izņēmumi attiecībā uz 

maznozīmīgiem nodarījumiem un citiem nodarījumiem, piemēram, disciplinārprocesiem un 

saistībā ar nodarījumiem, kas veikti cietumā vai militārā kontekstā.

  
1 14470/11
2 Skatīt, piemēram, 15351/11.
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3. pants un 4. pants – Tiesības uz piekļuvi advokātam

12. Šie panti, kas ir cieši saistīti, ir tikuši plaši apspriesti. Kādās situācijās aizdomās turētajai vai 

apsūdzētajai personai būtu jāpiešķir tiesības piekļūt advokātam?

13. Diskusiju laikā sagatavošanas struktūrās radās iespaids, ka valda plaša vienprātība, ka šādas 

tiesības būtu jāpiešķir visās situācijās, kad pret aizdomās turēto personu vai apsūdzēto 

personu tiesā ir ierosināts kriminālprocess un kad šāda persona ir aizturēta (tai ir atņemta 

brīvība).

14. Taču nebija vienprātības par situāciju, kad persona tiek aicināta brīvprātīgi ierasties policijas 

iecirknī (vai tamlīdzīgā iestādē), lai to nopratinātu izmeklēšanas vai citas kompetentās 

iestādes 1, kā arī situāciju, kad persona tiek apturēta uz ielas un tiek aicināta atbildēt uz šādu 

iestāžu jautājumiem. Šīs situācijas ir sīkāk jāizskata arī 2. pantā minētajā direktīvas darbības 

jomas aspektā.

15. Vairākas reizes ir apspriestas arī "procesuālas vai pierādījumu ievākšanas darbības". Ņemot 

vērā Komisijas tālejošo priekšlikumu šajā jautājumā, daudzas delegācijas pieprasīja svītrot šīs 

darbības no 3. un 4. panta. Komisija ar vairāku citu delegāciju atbalstu vēlētos paturēt šos 

nosacījumus, ņemot vērā iespējamo teksta grozīšanu.

  
1 Gadījumos, kad policijas iecirknī tiek veikta "brīvprātīga" nopratināšana, attiecīgā persona ne 

vienmēr sākotnēji ir aizdomās turētā vai apsūdzētā persona. Faktiski šī persona var tikt 
izjautāta kā liecinieks (uz ko neattiecas šī direktīva) un tad iztaujāšanas laikā kļūt par 
aizdomās turēto vai apsūdzēto personu, kas veikusi noziedzīgu nodarījumu. Varētu izpētīt, vai 
šo "pelēkās zonas" jautājumu varētu risināt, precizējot direktīvas darbības jomu.
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Direktīvas 7. un 8. pants – konfidencialitāte un atkāpes

16. Spraigas debates gan darba grupā 1 , gan CATS norisinājās par direktīvas 7. pantu 

"Konfidencialitāte" un 8. pantu "Atkāpes". Šo debašu rezultātā 7. pants tiks papildināts ar 

konkrētu, precīzu iespēju atkāpties no konfidencialitātes principa. Attiecībā uz direktīvas 

8. pantu dalībvalstis vienojās paplašināt jēdzienu "pārliecinoši iemesli".

17. Vēl neatrisināts jautājums ir 8. panta piemērošana saistībā ar direktīvas 5. un 6. pantu. 

Saistībā ar 6. pantu (tiesības sazināties ar konsulārajām vai diplomātiskajām iestādēm) tika 

izvirzīts jautājums, vai šādas atkāpes vispār ir nepieciešamas.

Direktīvas 13. pants – Tiesību aizsardzības līdzekļi

18. Direktīvas 13. pants attiecas uz tiesību aizsardzības līdzekļiem. Sākotnējā Komisijas 

priekšlikumā ir paredzēts pienākums nodrošināt, lai būtu ieviesti efektīvi tiesību aizsardzības 

līdzekļi, un ierosināts noteikt, ka izteikumus vai pierādījumus, kas iegūti, pārkāpjot tiesības uz 

piekļuvi advokātam, nevar lietot nevienā procesa stadijā kā pierādījumus pret attiecīgo 

personu, tomēr paredzot rīcības brīvību gadījumiem, kad šādu pierādījumu lietošana neskar 

šīs personas tiesības uz aizstāvību.

19. Gandrīz visas dalībvalstis skaidri norādīja, ka nevar pieņemt Komisijas priekšlikuma tekstu.

Daudzas dalībvalstis arī nepārprotami norādīja, ka tiesnešiem nedrīkstētu dot nekādus 

norādījumus saistībā ar to, kā vērtēt izteikumus, kas iegūti no aizdomās turētās vai apsūdzētās 

personas, pārkāpjot šīs personas tiesības uz piekļuvi advokātam, vai gadījumos, kad saskaņā 

ar ierosināto direktīvu ir atļautas atkāpes no šīm tiesībām.

  
1 14568/11.
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20. Lai rastu kompromisu, prezidentvalsts patlaban apsver šādu risinājumu – noteikt, ka tiesību 

aizsardzības līdzekļi dalībvalstīm būtu jāietver valstu tiesību aktos, vienlaikus paredzot, ka 

jautājums par to, kā vērtēt izteikumus, kas iegūti no aizdomās turētās vai apsūdzētās personas, 

pārkāpjot šīs personas tiesības uz piekļuvi advokātam, ir jāizskata tiesai, kurai ir jurisdikcija 

krimināllietās. Šāda risinājuma priekšrocība būtu neiejaukšanās dalībvalstu sistēmās un 

izvairīšanās no norādījumu došanas valstu tiesnešiem, vienlaikus garantējot, ka tiek risināts 

jautājums par to, kā vērtēt izteikumus, kas iegūti no aizdomās turētās vai apsūdzētās personas, 

pārkāpjot šīs personas tiesības uz piekļuvi advokātam, kas veicinās tiesu iestāžu savstarpēju 

uzticēšanos.

Horizontālie jautājumi

21. Apspriežu gaitā radās vairāki horizontāli jautājumi. Viens no šādiem jautājumiem ir vispārēja 

izpratne par to, kas ir domāts ar jēdzienu "tiesības uz piekļuvi advokātam". Lai gan ir grūti 

"klasificēt" dalībvalstu sistēmas, var izteikt vairākas piezīmes, kas izklāstītas turpinājumā.

22. No vienas puses, dažas dalībvalstis uzskata, ka tiesībām uz piekļuvi advokātam būtu aizdomās 

turētajai vai apsūdzētajai personai jānodrošina tiesības, kuru izmantošanas rezultātā šī persona 

saņem faktisku advokāta palīdzību, ja šī persona ir paudusi vēlmi saņemt advokāta palīdzību.

Šajās sistēmās atbildība par to, lai būtu izmantotas tiesības uz piekļuvi advokātam, vismaz 

daļēji gulstas uz valsts iestādēm (garantētas piekļuves pieeja).

23. No otras puses, daudzās citās dalībvalstīs pastāv cita sistēma, saskaņā ar kuru tiesības uz 

piekļuvi advokātam nav noteikti jāsaprot tā, ka aizdomās turētajai vai apsūdzētajai personai 

jebkurā gadījumā palīdzēs advokāts. Tādējādi šajā sistēmā atbildība par to, lai būtu 

nodrošināta piekļuve advokātam, gulstas uz aizdomās turēto vai apsūdzēto personu. Šīs 

dalībvalstis uzskata, ka tiesībām uz piekļuvi advokātam ir aizdomās turētajai vai apsūdzētajai 

personai jārada iespēja saņemt advokāta palīdzību (iespējamas piekļuves pieeja).
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24. Šāda sistēmu atšķirība ietekmē dalībvalstu attieksmi pret ierosinātās direktīvas darbības jomu.

No vienas puses, pirmajai dalībvalstu grupai bažas rada jautājums, vai, nodrošinot plašas 

tiesības uz piekļuvi advokātam, neradīsies ievērojamas procesuālas un finansiālas sekas.

Savukārt otra grupa vēlētos nodrošināt salīdzinoši plašu tiesību kopumu. Pēc šo valstu uzskata 

aizdomās turēto un apsūdzēto personu tiesībām uz piekļuvi advokātam vajadzētu būt 

galvenajam principam arī kriminālprocesa sākotnējā posmā, pat ja šīs tiesības visos gadījumos 

netiek īstenotas. Vairākas citas dalībvalstis un Komisija nesaskata neizbēgamas pretrunas 

starp abām minētajām pieejām un apgalvo, ka ir iespējams rast pieņemamus risinājumus, 

atrodot pareizu formulējumu.

25. Prezidentvalsts uzskata, ka būtu jāturpina šā jautājuma apspriešana, lai direktīvā varētu precīzi 

noteikt, ko faktiski nozīmē tiesības uz piekļuvi advokātam, un kliedēt bažas par konkrētiem 

veidiem, kā tās var izmantot (piemēram, rīcībai mājokļa kratīšanas gadījumā nav jābūt tādai 

pašai kā rīcībai nopratināšanas gadījumā). Tādējādi tiks novērsta ar interpretāciju saistītu 

problēmu rašanās vēlākā posmā vai problēmas saistībā ar jautājumu, vai šī direktīva ir pareizi 

ieviesta valstu tiesību aktos.

Noslēguma piezīmes

26. Saskaņā ar LESD 67. panta 1. punktu Savienība veido brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, 

ievērojot, cita starpā, dalībvalstu atšķirīgās tiesību sistēmas un tradīcijas. LESD 82. panta 

2. punktā ir paredzēts, ka, nosakot minimālos noteikumus, būtu jāņem vērā dalībvalstu tiesību 

tradīciju un tiesību sistēmu atšķirības.

27. Tādēļ prezidentvalsts uzskata, ka šai direktīvai, ciktāl iespējams, ir jābūt piemērojamai visu

dalībvalstu sistēmās to pašreizējā formā, ar to saprotot, ka ar šo Direktīvu būtu jānodrošina 

augsta līmeņa tiesību aizsardzība, kam būtu pilnībā jāatbilst Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 

standartiem saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas interpretāciju.
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28. Prezidentvalsts pateicas par lielisko sadarbību visiem priekšlikuma sagatavošanā 

iesaistītajiem, kā arī izsaka pateicību delegācijām par aktīvo un konstruktīvo pieeju, kas bija 

tām raksturīga jau kopš paša dokumenta izstrādes sākuma. Prezidentvalsts vēlas aicināt 

Komisiju un dalībvalstis arī turpmāk ievērot konstruktīvu pieeju un būt pēc iespējas elastīgām 

savā attieksmē, lai nākamajā posmā saistībā ar šo svarīgo dokumentu būtu iespējams sasniegt 

taustāmus rezultātus, un tādējādi ieguvēji būtu mēs visi.

____________________


