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Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums lietā "Nagla pret Latviju": ieskats un analīze

Šajā žurnāla numurā vēršam uzmanību uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas (turpmāk – ECT) 2013. gada 16. jūlijā pasludināto

spriedumu lietā "Nagla pret Latviju" (pieteikuma Nr. 73469/10), kur ECT lēma, ka ir noticis tiesības uz vārda brīvību pārkāpums

saistībā ar Valsts policijas veikto kratīšanu žurnālistes Ilzes Naglas dzīvesvietā, kuru tiesa atzina par nesamērīgu. Kratīšana

žurnālistes dzīvesvietā notika saistībā ar "De facto" raidījumu, kurā I. Nagla informēja sabiedrību par apjomīgu datu noplūdi no

Valsts ieņēmumu dienesta par amatpersonu un privātpersonu ienākumiem un maksātajiem nodokļiem. Par datu noplūdi viņai

paziņoja anonīma persona, kura sevi dēvēja par "Neo". Kratīšanas sakarā ECT uzsvēra, ka žurnālista tiesības neizpaust savu

informācijas avotu ir tiesību uz vārda brīvību sastāvdaļa, pret kuru ir jāizturas ar vislielāko rūpību, un žurnālista vārda brīvības

aizsardzības pakāpi neietekmē šaubas par viņa informācijas avota rīcības tiesiskumu.

Šo sprieduma aspektu šajā numurā padziļināti analizē zvērināta advokāte Mg.iur. Linda Bīriņa, kas bija arī I. Naglas pārstāve

ECT, un tiesībsarga padomnieks un LU Juridiskās fakultātes asociētais profesors Dr.iur. Artūrs Kučs rakstā par žurnālistu avotu

aizsardzību ECT praksē. Savu komentāru par lietu "Nagla pret Latviju" sniedz arī Ministru kabineta pārstāve starptautiskajās

cilvēktiesību institūcijās Kristīne Līce un prasības pieteicēja ECT – žurnāliste Ilze Nagla.

Papildus vārda brīvības satura analīzei Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 10. pantā ietvarā

ECT lietā "Nagla pret Latviju" ieskicēja Satversmes tiesas kompetenci, uzsverot, ka pieteicējai nebija jāvēršas Satversmes tiesā, lai

tiktu uzskatīts, ka ir pienācīgi izsmelti visi nacionālie tiesību aizsardzības līdzekļi. Tādējādi ECT noraidīja valdības argumentu, ka

iesniedzējas sūdzība nav izskatāma pēc būtības, jo iesniedzēja nebija izsmēlusi viņai pieejamos nacionālos tiesību aizsardzības

līdzekļus. Valdība uzstāja, ka I. Nagla nebija Satversmes tiesā apstrīdējusi konstitucionalitāti Kriminālprocesa likuma 180. pantam,

kas neparedzēja žurnālistu kriminālprocesuālās imunitātes, un speciāla regulējuma iztrūkumam par kratīšanu žurnālista darba un

dzīves vietā. Līdzīga rakstura valdības iebildes ECT bija skatījusi jau agrāk lietās "Liepājnieks pret Latviju" (pieteikums Nr.

37586/06, 73.–76.§), "Savičs pret Latviju" (Nr. 17892/03, 113.–117.§) un "Mihailovs pret Latviju" (Nr. 35939/10, 157.–158.§), secinot,

ka Satversmes tiesa nav kompetenta vērtēt tiesiskā regulējuma trūkumu vai lemt par iespējami nepareizu normas piemērošanu vai

iztulkošanu, ja šī tiesību norma savā būtībā nav pretēja konstitūcijai.

ECT spriedums lietā "Nagla pret Latviju" ir atgādinājums par vārda brīvības būtību

Kristīne Līce, Ministru kabineta pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās

Pirms pievērsties Eiropas Cilvēktiesību tiesas (turpmāk - ECT) sprieduma lietā "Nagla pret

Latviju" būtībai, ievada vietā vēlos atgādināt, ka šis 2013. gada 16. jūlijā pasludinātais

spriedums vēl nav stājies spēkā. Saskaņā ar Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību

aizsardzības konvencijas (turpmāk - ECK) 44. panta otro daļu ECT palātas pieņemtie

spriedumi stājas spēkā trīs mēnešu laikā pēc to pasludināšanas, ja vien puses šajā termiņā nav

lūgušas lietas izskatīšanu ECT Lielajā palātā vai, gluži otrādi, nav paziņojušas ECT, ka šādu

lūgumu neizteiks.

Taču neatkarīgi no minētās procedūras nianses ECT spriedums Naglas lietā Latvijai ir īpaši

nozīmīgs, jo šis ir pirmais spriedums Latvijas lietās, kurā ECT vērtējusi, vai kratīšana



Šis spriedums ir svarīgs atgādinājums gan policijai,
prokuratūrai un tiesai, gan sabiedrībai kopumā, ka vārda
brīvība ECT izpratnē ir plašs jēdziens, jo tas ietver ne
tikai žurnālistu tiesības iegūt un izplatīt informāciju, bet
arī tiesības aizsargāt savus informācijas avotus.

žurnālista dzīvesvietā atbilst žurnālista tiesībām uz vārda brīvību un tiesībām aizsargāt savu

informācijas avotu ECK 10. panta izpratnē. Šis spriedums ir svarīgs atgādinājums gan policijai,

prokuratūrai un tiesai, gan sabiedrībai kopumā, ka vārda brīvība ECT izpratnē ir plašs jēdziens,

jo tas ietver ne tikai žurnālistu tiesības iegūt un izplatīt informāciju, bet arī tiesības aizsargāt

savus informācijas avotus. Spriedumā ECT atkārto savā līdzšinējā judikatūrā iedibināto principu, ka žurnālista tiesības neatklāt savu

informācijas avotu nav privilēģija, kura ir spēkā tikai tad, ja žurnālista informācijas avots ir rīkojies tiesiski, bet gan neatņemama vārda

brīvības sastāvdaļa, pret kuru jāizturas ar īpašu piesardzību.

Pats svarīgākais secinājums, kas izriet no ECT sprieduma, vienlaikus ir arī ļoti vienkāršs - problēma nav likumā, problēma ir šī likuma

piemērošanā. Pie šī secinājuma ECT nonāk ar tradicionālā trīspakāpju samērīguma testa palīdzību, secīgi atbildot uz jautājumiem par to, vai

kratīšanai Ilzes Naglas dzīvesvietā bija tiesisks pamats, vai kratīšana bija nepieciešama leģitīma mērķa sasniegšanai un vai kratīšana kā

izvēlētais līdzeklis bija samērīga ar sasniedzamo mērķi.

Uz pirmajiem diviem testa jautājumiem atbilde ir "jā" - vērtējot tiesisko regulējumu, ECT secina, ka situācija Latvijā būtiski atšķiras no

pieteicējas analizētās situācijas Nīderlandē,1 jo Latvijā Kriminālprocesa likumā ir iekļautas procesuālas garantijas tiesas kontroles formā.2

Savukārt jautājumā par leģitīmo mērķi ECT ir gatava atzīt, ka kratīšana bija nepieciešama citu personu tiesību aizsardzībai un nozieguma

novēršanai.3 Taču iemesls, kādēļ ECT atzina, ka ir pārkāpts ECK 10. pants, ir negatīva atbilde uz testa trešo jautājumu jeb samērīguma

trūkums starp sasniedzamo mērķi un izvēlēto līdzekli. Šajā sakarā ECT konstatēja divas problēmas, kuru kopums veido ECK 10. panta

pārkāpumu.

Pirmkārt, ECT nebija pārliecināta, ka pastāvēja "neatliekams gadījums" Kriminālprocesa 180. panta trešās daļas izpratnē, kas ļautu

piemērot procedūru, proti, kratīšanu veikt tikai ar procesa virzītāja lēmumu, nevis izmeklēšanas vai tiesneša lēmumu. Tādēļ sniegto

kratīšanas pamatojumu ECT neuzskatīja par pietiekamu, lai pierādītu "neatliekamu sabiedrības vajadzību" ECK 10. panta izpratnē.4

Otrkārt, ECT ieskatā, jau pēc kratīšanas notikusī tiesas kontrole nepienācīgi izvērtēja to, vai ir sasniegts līdzsvars starp sabiedrības

interesēm nodrošināt pierādījumus krimināllietā, no vienas puses, un žurnālista tiesībām uz vārda brīvību, no otras puses.5

ECT īpaši uzsvēra, ka kratīšana žurnālista dzīvesvietā, kuras rezultātā var tikt atklāti vairāki žurnālista informācijas avoti, ir uzskatāma

par radikālu līdzekli, ja to salīdzina ar tiesas lēmumu uzdot žurnālistam atklāt konkrētas informācijas avotu, īpaši tad, ja lēmums par

kratīšanas izdarīšanu ir formulēts ļoti vispārīgi.6 Šo ECT secinājumu palīdz atklāt arī atšķirības starp lietu "Nagla pret Latviju" un lietu

"Dreiblats pret Latviju".7 Turklāt šeit ir vietā atgādināt, ka ECT nekādā gadījumā neapgalvo, ka žurnālisti baudītu absolūtu imunitāti; tā vietā

ECT atgādina, ka vārda brīvības svarīgā vieta demokrātiskā sabiedrībā nozīmē to, ka jebkuri tās ierobežojumi ir jāizvērtē īpaši rūpīgi.

Lai gan, kā jau minēju, Latvijai spriedums lietā "Nagla pret

Latviju" ir pirmais par šāda rakstura lietām, ECT judikatūra

jautājumos par žurnālistu avotu aizsardzību ir labi iedibināta un

konsekventa. Pie plašas vārda brīvības izpratnes ECT nonāca jau

1996. gadā lietā "Gudvins pret Lielbritāniju",8 un šādu izpratni ECT

ir apstiprinājusi daudzos kopš tā laika pieņemtajos spriedumos, īpaši

lietās par sūdzībām no Nīderlandes un Lielbritānijas.9 Taču spriedums

lietā "Nagla pret Latviju" liek aizdomāties, vai Latvijā amatpersonām ir pietiekamas zināšanas un izpratne par to, kādi ir žurnālista vārda

brīvības, ieskaitot žurnālista informācijas avota, aizsardzības standarti un kādi kritēriji jāvērtē, lemjot par šo brīvību iespējamiem

ierobežojumiem.

Visbeidzot, ECT spriedums varētu kalpot kā iedvesma turpmākām diskusijām arī par Satversmes tiesas pilnvarām, jo, kā norāda ECT,

Satversmes tiesai nav kompetences izskatīt sūdzības par tiesību normas interpretāciju vai tiesiskā regulējuma trūkumu,10 tādēļ Naglas lietā

Satversmes tiesa netika atzīta par nacionālo mehānismu, kas ir obligāti izmantojams pirms sūdzības iesniegšanas ECT.

"Sabiedriskais labums"



Jācer, ka nākamreiz, kad policija apsvērs domu, ka
visērtāk taču ir aiziet un izkratīt žurnālistu un iegūt visādu
"saimniecībā noderīgu" informāciju, tiesībsargājošās
instances padomās divreiz, ka šāds viņu lēmums valstij
var izmaksāt tiesvedību ECT un 20 000 eiro.

Ilze Nagla, žurnāliste

No žurnālista skatpunkta centrālais atslēgas vārds šim Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT)

spriedumam ir "sabiedriskais labums". Tieši šī iemesla dēļ ir svarīgi nosargāt valstī vārda

brīvību, jo žurnālista tiesības vai - es pat teiktu - pienākums aizsargāt savus informācijas avotus

ir viens no šīs vārda brīvības svarīgām sastāvdaļām. ECT sprieduma 101. paragrāfs ļoti skaidri

pasaka, ka jebkura kratīšana, kurā žurnālistam tiek izņemti datu nesēji, ir apdraudējums vārda

brīvībai un tiesībām aizsargāt informācijas avotu.

Informācijas avotu

aizsardzība ir viens no

svarīgākajiem

nosacījumiem, lai

sabiedrība uzzinātu to,

kas patiesi notiek valstī,

nevis tikai to, ko valsts

amatpersonas vēlas pastāstīt. Tāpēc jācer, ka nākamreiz, kad policija apsvērs domu, ka visērtāk taču ir aiziet un izkratīt žurnālistu un iegūt

visādu "saimniecībā noderīgu" informāciju, tiesībsargājošās instances padomās divreiz, ka šāds viņu lēmums valstij var izmaksāt tiesvedību

ECT un 20 000 eiro. Tāpat būtu svētīgi, ka tiesībsargājošās instancēs visi skaidri apzinātos, ka Latvijas Republikā eksistē arī citi likumi, ne

tikai Kriminālprocesa likums, un dažreiz ir vērts paskatīties uz lietu mazliet plašākā, ne tikai Kriminālprocesa likuma kontekstā, kas atļauj

veikt kratīšanu, kad vien rodas vajadzība. Tieši uz Kriminālprocesa likuma nepareizi šauru piemērošanu šajā gadījumā, ko veica

izmeklēšanas tiesnesis un izmeklēšanas iestādes, arī norādīja ECT.

Es ceru, ka šis ECT spriedums palīdzēs arī maniem kolēģiem žurnālistiem, kuriem - gribētos cerēt - nav vairs jābaidās no kratīšanas tikai

tāpēc, ka, pildot savu profesionālo pienākumu, viņi sazinājušies ar kādu cilvēku, par kuru policijai ir vai nākotnē var būt interese.
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