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TIESU IESTĀŽU SADARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

Tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās ir balstīta uz tiesas spriedumu un nolēmumu
savstarpējas atzīšanas principu, un viens no tās pasākumiem ir dalībvalstu tiesību aktu
tuvināšana vairākās jomās. Lisabonas līgums satur konkrētāku krimināltiesību telpas izveides
pamatu, vienlaikus Eiropas Parlamentam paredzot arī jaunas pilnvaras.

JURIDISKAIS PAMATS

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 82. līdz 86. pants.

MĒRĶI

Pakāpeniska robežkontroles atcelšana Eiropas Savienībā ir ievērojami atvieglojusi Eiropas
iedzīvotāju brīvu pārvietošanos, taču tā atviegloja arī kriminālnoziedznieku darbību
pārnacionālā līmenī. Lai pārvarētu pārrobežu noziedzības problēmu, brīvības, drošības un
tiesiskuma telpa satur arī pasākumus, ar kuriem sekmē tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās.
Priekšnoteikums ir savstarpējas atzīšanas princips. Ir noteikti īpaši pasākumi, ar kuriem apkaro
transnacionālo noziedzību un nodrošina to, ka cietušo, aizdomās turēto un ieslodzīto personu
tiesības aizsargā visā Savienībā.

SASNIEGUMI

A. Iestāžu sistēma
1. Lisabonas līgums
Saskaņā ar bijušo “trešo pīlāru” (policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās) ar Eiropas
Parlamentu tikai apspriedās. Parlamenta loma ir palielinājusies, pieņemot Lisabonas līgumu,
kurā attiecībā uz brīvības, drošības un tiesiskuma telpu (BDTT) ir noteikta lielāka efektivitāte,
pārskatatbildība un leģitimitāte. Līgumā ir vispārināta (ar dažiem izņēmumiem) Kopienas
metode, proti, koplēmuma procedūra (tagad parastā likumdošanas procedūra), ko īsteno gan
Parlaments, gan Padome (ja vienbalsība ir aizstāta ar vairākuma balsojumu). Agrākā pīlāru
struktūra ir atcelta. Attiecībā uz starptautiskiem nolīgumiem ir ieviesta jauna – piekrišanas
– procedūra. Bijusī “trešā pīlāra” atcelšanas rezultātā tika īstenota tiesību aktu saskaņošana.
Pamatlēmumu, lēmumu un konvenciju vietā Eiropas Savienība pieņem parastos Eiropas
Savienības tiesību aktus (regulas, direktīvas un lēmumus) – arī krimināltiesību jomā.
Lisabonas līgumā ir nostiprinātas arī Eiropas Savienības Tiesas funkcijas – ir jāpiemēro
preliminārā nolēmuma parastās procedūras un Komisijas ierosinātā pienākumu neizpildes
procedūra. Tiesību aktiem, kas jau reglamentēja policijas iestāžu sadarbību un tiesu iestāžu
sadarbību krimināllietās, līdz 2014. gada 1. decembrim tika piemēroti pagaidu noteikumi.
Dalībvalstīm joprojām ir iespēja ierosināt tiesību aktus, bet tagad šādai iniciatīvai ir vajadzīgs
ceturtās daļas dalībvalstu atbalsts. Ir paredzēti īpaši pasākumi attiecībā uz ciešāku sadarbību,
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atkāpšanos un tā saukto apturēšanas mehānismu. Eiropas Savienības Pamattiesību harta ir
integrēta Lisabonas līgumā un ir juridiski saistoša Eiropas Savienībai (un tās iestādēm un
struktūrām) un tās dalībvalstīm, tām īstenojot Eiropas Savienības tiesību aktus.
2. Stratēģiskās pamatnostādnes brīvības, drošības un tiesiskuma telpā
Pēc Tamperes programmas un Hāgas programmas (attiecīgi 1999. gada oktobris un 2004. gada
novembris) 2009. gada decembrī Eiropadome apstiprināja daudzgadu programmu BDTT jomā
laikposmam no 2010. līdz 2014. gadam – Stokholmas programmu. Eiropadome 2014. gada
jūnija secinājumos attiecībā uz BDTT definēja turpmāko gadu likumdošanas un darbības
plānošanas stratēģiskās pamatnostādnes, kā tas ir noteikts LESD 68. pantā. Viens no
galvenajiem mērķiem ir attīstīt Eiropas Savienības tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās.
2017. gadā notiks šo pamatnostādņu starpposma pārskatīšana.
B. Savstarpēja juridiskā palīdzība krimināllietās
Eiropas Savienības Ministru padome 2000. gada 29. maijā pieņēma Konvenciju par savstarpējo
palīdzību krimināllietās, kuras mērķis ir veicināt Savienības tiesu, policijas un muitas iestāžu
sadarbību, papildinot spēkā esošo tiesību aktu noteikumus un vienlaikus ņemot vērā arī
1950. gada Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju. Arī starptautiskās
organizācijas ir pieņēmušas vairākus nolīgumus – piemēram, Eiropas Padomes 1959. gada
Konvenciju par savstarpējo palīdzību krimināllietās.
C. Tiesas nolēmumu savstarpēja atzīšana krimināllietās
Tamperes Eiropadomes sanāksmē tika paziņots, ka savstarpējai atzīšanai ir jākļūst par tiesu
sadarbības krimināllietās stūrakmeni. Savstarpējas atzīšanas princips tika apstiprināts gan Hāgas
programmā, gan arī Stokholmas programmā. Tas ir Eiropas tiesiskās telpas galvenā koncepcija,
jo tikai, savstarpēji atzīstot spriedumus, ir iespējams pārvarēt šķēršļus, ko rada valstu tiesu
sistēmu atšķirības. Taču šis princips var tikt īstenots pilnībā tikai tad, ja dalībvalstu starpā valda
augsta līmeņa savstarpēja uzticēšanās.
D. Eiropas apcietināšanas orderis
Pieņemot novatoriskus noteikumus, Padome ar 2002. gada 13. jūnija pamatlēmumu par
Eiropas apcietināšanas orderi (EAO) ir revolucionizējusi klasisko izdošanas uz ārvalstīm
sistēmu: ir ierobežojusi sprieduma izpildes atteikuma pamatojuma kritērijus, lēmumu
pieņemšanu ir uzticējusi ne vairs politiskām, bet tiesu iestādēm, radījusi iespēju izdot
ārvalstīm sprieduma izpildes valsts valstspiederīgos un noteikusi striktus katra EAO izpildes
termiņus. Gan ES, gan dalībvalstu līmenī, izpildot EAO, nācās saskarties ar grūtībām, un
pamatlēmumu grozīja vienreiz – 2009. gadā – attiecībā uz noteikumiem, kas ir piemērojami
aizmuguriski noturētām tiesvedībām. Eiropols, Eurojust un Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls
var sniegt lielu ieguldījumu savstarpējās tiesiskās palīdzības un EAO pieprasījumu jomā.
Parlaments 2014. gada 27. februārī pieņēma rezolūciju, kurā ir izteiktas Komisijai paredzētas
rekomendācijas par EAO pārskatīšanu.
E. Tiesību aktu tuvināšana un noteikumu minimuma pieņemšana
Dalībvalstu krimināltiesību atšķirības var apdraudēt Eiropas Savienības tiesiskās telpas
funkcionēšanu. Krimināltiesību tuvināšana Eiropas Savienībā, pateicoties kurai varētu pārvarēt
šīs grūtības, – jo sevišķi attiecībā uz īpaši smagiem noziegumiem ar pārrobežu dimensiju –
nozīmē pielāgošanu minimālā standarta kopsaucējam, nevis pilnīgu vienādošanu. Organizētā
noziedzība, cilvēku tirdzniecība, bērnu ekspluatācija un bērnu pornogrāfija, terorisms, finanšu
noziegumi (krāpšana, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, korupcija), kibernoziegumi,
noziedzīgi nodarījumi pret vidi, viltošana, rasisms un ksenofobija – tās visas ir jomas, kurās ir
pieņemti juridiski teksti vai notiek sarunas par kopīgu definīciju pieņemšanu un piemērojamo
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sankciju līmeņu saskaņošanu. LESD 83. pantā ir noteikts, ka Parlaments un Padome ar
parasto likumdošanas procedūru “var paredzēt noteikumu minimumu noziedzīgu nodarījumu
un sankciju definēšanai attiecībā uz īpaši smagiem noziegumiem ar pārrobežu dimensiju, kas
saistīta ar šādu nodarījumu būtību vai ietekmi vai ar nepieciešamību tos apkarot kopīgi”.
F. Eurojust, Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, kopīgas izmeklēšanas grupas un Eiropas
Prokuratūra
Eurojust ir Eiropas Savienības struktūra, ko 2002. gadā izveidoja ar Padomes lēmumu,
kuru savukārt grozīja 2008. gada decembrī. Eurojust veicina un pilnveido izmeklēšanas un
kriminālvajāšanas koordināciju starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm, jo īpaši sekmējot
savstarpējas pārrobežu juridiskās palīdzības sniegšanu un izdošanas pieprasījumu un EAO
izpildi. Lisabonas līgumā ir noteikts – lai apkarotu noziegumus, kas skar Savienības finansiālās
intereses, Padome, pieņemot regulas saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru, var no Eurojust
izveidot Eiropas Prokuratūru”, vienlaikus paredzot arī iespēju pēc tam paplašināt Eiropas
Prokuratūras (EPPO) pilnvaras, tās attiecinot arī uz smagiem noziegumiem, kuriem ir pārrobežu
dimensija. Komisija 2013. gada 17. jūlijā iesniedza tiesību aktu priekšlikumus par EPPO
izveidi un par Eurojust reorganizāciju, paredzot, ka tas kļūs par Eiropas Savienības Aģentūru
tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās. Sarunas izrādījās visai sarežģītas, un 2017. gada aprīlī
16 dalībvalstis darīja zināmu savu ieceri sākt pastiprinātu sadarbību EPPO izveidošanas nolūkā.
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu (ETST) krimināllietās izveidoja 1998. gada jūnijā, lai
uzlabotu dalībvalstu tiesu iestāžu sadarbību. ETST mērķis ir palīdzēt dalībvalstu tiesnešiem un
prokuroriem veikt pārrobežu izmeklēšanu un kriminālvajāšanu.
Tamperes Eiropadomes sanāksmē tika izteikts aicinājums izveidot kopīgas izmeklēšanas grupas
(KIG), lai apkarotu narkotiku un cilvēku tirdzniecību, kā arī terorismu. KIG izveidi paredz
arī 2000. gada maijā pieņemtā Konvencija par savstarpējo palīdzību krimināllietās. Padome
2002. gada jūnijā pieņēma pamatlēmumu par KIG. Divas vai vairākas dalībvalstis var izveidot
KIG, kurā var iekļaut arī Eiropola un Eurojust pārstāvjus. Tas ir instruments, kas joprojām nav
pilnībā izstrādāts.
G. Procesuālās tiesības
Aizdomās turēto un apsūdzēto personu tiesības uz taisnīgu tiesas procesu ir atzītas kā
vienas no pamattiesībām. Sākotnējais Padomes pamatlēmuma priekšlikums par kriminālprocesa
procesuālajām garantijām, ko Komisija iesniedza 2004. gadā, tika bloķēts dalībvalstu delegāciju
atšķirīgo viedokļu dēļ. Padome 2009. gada novembrī pieņēma vadlīnijas aizdomās turētu un
apsūdzētu personu procesuālo tiesību nostiprināšanai kriminālprocesā un aicināja Komisiju
iesniegt ad hoc priekšlikumus šajā jautājumā. Vadlīnijās ir noteiktas sešas galvenās jomas, kurās
būtu vēlamas likumdošanas un citas iniciatīvas: rakstiskā un mutiskā tulkošana; informācija
par tiesībām un informācija par izvirzītajām apsūdzībām; juridiskas konsultācijas un juridiskā
palīdzība; saziņa ar radiniekiem, darba devējiem un konsulārām iestādēm; īpaši aizsargpasākumi
aizdomās turētām vai apsūdzētām personām, kas ir neaizsargātas, un (ierosinājums attiecībā uz
Zaļo grāmatu) par pirmstiesas aizturēšanu. Parlaments un Padome 2010. gada oktobrī pieņēma
Direktīvu 2010/64/ES par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā.
Parlaments un Padome 2012. gada maijā pieņēma Direktīvu 2012/13/ES par tiesībām uz
informāciju kriminālprocesā (tā dēvēto “rakstveida paziņojumu par tiesībām”). Parlaments
un Padome 2013. gada oktobrī pieņēma Direktīvu 2013/48/ES par tiesībām uz advokāta
palīdzību kriminālprocesā un par tiesībām sazināties pēc apcietināšanas. Komisija 2011. gada
jūnijā publicēja Zaļo grāmatu par Eiropas Savienības tiesību aktu krimināltiesību jomā
piemērošanu attiecībā uz brīvības atņemšanu. Eiropas Parlaments patlaban izstrādā patstāvīgu
ziņojumu par cietumu sistēmām un nosacījumiem Eiropas Savienībā. Parlaments 2011. gada
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decembrī pieņēma rezolūciju, aicinot pieņemt kopējus Eiropas Savienības standartus attiecībā
uz apcietinājuma apstākļiem Eiropas Savienībā. Komisija 2013. gada 27. novembrī iesniedza
tiesību aktu priekšlikumu paketi, lai pabeigtu vadlīnijas par procesuālajām garantijām.
Parlaments un Padome 2016 gada martā pieņēma Direktīvu (ES) 2016/343 par to, lai
nostiprinātu konkrētus nevainīguma prezumpcijas aspektus un tiesības piedalīties klātienē
lietas izskatīšanā tiesā kriminālprocesā. Parlaments un Padomes 2016. gada maijā pieņēma
Direktīvu (ES) 2016/800 par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētie
vai apsūdzētie kriminālprocesā. Parlaments un Padomes 2016. gada oktobrī pieņēma
Direktīvu (ES) 2016/1919 par juridisko palīdzību aizdomās turētajiem un apsūdzētajiem
kriminālprocesā un pieprasītajām personām Eiropas apcietināšanas ordera procesā.
H. Centieni izstrādāt Eiropas Savienības politiku krimināltiesību jomā
Komisija 2011. gada septembrī publicēja paziņojumu “Ceļā uz ES kriminālpoliciju –
ES politikas efektīvas īstenošanas nodrošināšana ar krimināltiesību starpniecību”. Šajā
paziņojumā ir izklāstīts, kā krimināltiesisku noteikumu minimums visā Eiropas Savienībā
varētu iedzīvotājus labāk aizsargāt pret noziedzīgām darbībām, un tajā ir noteikti principi, kas
palīdzēs nodrošināt to, ka Eiropas Savienības tiesību akti krimināltiesību jomā ir konsekventi
un saskaņoti.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Ar Lisabonas līgumu krimināltiesību jomā tika noteikta lielāka efektivitāte un pārskatatbildība.
Lisabonas līgumā ir paredzēta (ar dažiem izņēmumiem, piemēram, Eiropas Prokuratūru)
Kopienas metodes vispārēja piemērošana, balstoties uz koplēmuma procedūru un lēmumu
pieņemšanu ar balsu vairākumu Padomē. Agrākā pīlāru struktūra tika atcelta. Eiropas Savienības
Pamattiesību harta ir iekļauta Lisabonas līgumā un Savienībai (tās iestādēm un struktūrām) un
tās dalībvalstīm ir juridiski saistoša, tām īstenojot Eiropas Savienības tiesību aktus. Attiecībā uz
starptautiskiem nolīgumiem ir paredzēta jauna – piekrišanas – procedūra.
Parlaments ir pieņēmis rezolūcijas par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar tiesu iestāžu
sadarbību krimināllietās, piemēram, par konfliktu atrisināšanu attiecībā uz jurisdikcijas
īstenošanu, uzraudzības pasākumiem kā alternatīvu pirmstiesas aizturēšanai, uzraudzības
pasākumiem pēc sprieduma pieņemšanas, tiesvedības nodošanu, EAO un Eiropas pierādījumu
iegūšanas rīkojumu, Eurojust, ETST, aizmuguriski pieņemtiem notiesājošiem spriedumiem,
noziedzīgiem nodarījumiem pret vidi, terorismu, organizēto noziedzību un e–tiesiskumu,
cilvēku tirdzniecību, bērnu seksuālu izmantošanu un bērnu pornogrāfiju, Eiropas aizsardzības
rīkojumu, kā arī standartu minimumu attiecībā uz noziedzīgo nodarījumu rezultātā cietušo
personu tiesībām, atbalstu un aizsardzību. Parlaments 2009. gada maijā pieņēma rezolūciju
(kurā bija iekļauts arī ieteikums Padomei) par Eiropas Savienības krimināltiesiskuma telpas
izveidi. Parlaments 2012. gada maijā pieņēma rezolūciju, kuras pamatā bija patstāvīgs ziņojums
par “ES pieeju krimināltiesībām”, kurā ir aplūkots jautājums par kritērijiem, kurus var izmantot,
lai noskaidrotu vajadzību pēc Eiropas Savienības krimināltiesību jomā pieņemtiem tiesību
aktiem un veidu, kā nodrošināt krimināltiesību saskanību un kvalitāti. Parlaments 2013. gada
oktobrī pieņēma rezolūciju par organizēto noziedzību, korupciju un nelikumīgi iegūtu līdzekļu
legalizāciju, pamatojoties uz tā īpašās komitejas (CRIM) ieteikumiem par šiem jautājumiem.
Parlaments nesen pieņēma rezolūcijas, ar kurām apstiprināja direktīvu projektus par noziedzīgi
iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju, iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu
un tirgus manipulācijām, euro valūtas aizsardzību pret viltošanu un finanšu sistēmas
izmantošanas novēršanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas
nolūkā. Parlaments patlaban pārskata dažus svarīgus Komisijas priekšlikumus par tādiem
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tematiem kā Eurojust reforma, Eiropas Prokuratūras izveide, centieni ar krimināltiesību
palīdzību apkarot krāpšanu, kas kaitē Savienības finanšu interesēm, un terorisma apkarošana.
Parlaments saskaņā ar Lisabonas līgumu būs iesaistīts BDTT novērtēšanā un uzraudzībā, tostarp
attiecībā uz krimināltiesu sistēmu. LESD 70. pantā ir noteikts: “Eiropas Parlamentu un valstu
parlamentus informē par izvērtēšanas saturu un rezultātiem” par “to, kā dalībvalstu iestādes
īsteno šajā sadaļā minēto Savienības politiku, jo īpaši, lai veicinātu savstarpējas atzīšanas
principa pilnīgu piemērošanu.” LESD 85. pantā ir paredzēta Eiropas Savienības un dalībvalstu
parlamentu iesaistīšanās “Eurojust darbību izvērtēšanā”: šādu kārtību noteiks jaunie noteikumi,
kurus pieņems Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.
Rosa Raffaelli
04/2017
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