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KOPSAVILKUMS 
 
 

Īss pārskats 
 
2008. gada pamatlēmums par cīņu pret organizēto noziedzību sniedz 
detalizētus noteikumus, lai dalību noziedzīgā organizācijā atzītu par 
kriminālnoziegumu. Taču nepieciešams uzlabot gan šī pamatlēmuma 
tiesisko noteiktību un darbības jomu, gan saskaņošanas līmenī, ko tas 
panāk. Pamatlēmums ir noformulēts vispārīgi un nenoteikti, kas var 
izraisīt nepamatotu saukšanu pie kriminālatbildības. Nepieciešams veikt 
intensīvākus saskaņošanas darbus, lai panāktu vienādus nosacījumus 
visās dalībvalstīs un veicinātu citu Eiropas krimināltiesību elementu 
darbību. Lisabonas līgumā ir iekļauti vairāki noteikumi, kurus varētu 
izmantot kā tiesisko pamatu tiesību pilnveidošanai šajā jomā. Jaunus 
priekšlikumus vajadzētu balstīt uz rezultātiem, kas iegūti, izvērtējot 
2008. gada pamatlēmuma īstenošanu dalībvalstīs, un interpretāciju, ko 
attiecīgajiem jēdzieniem sniedz valstu tiesas.  
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KOPSAVILKUMS 
 

Pamatojums 
Eiropas Savienība ir uzņēmusies vadību vispusīga tiesību akta izstrādāšanā krimināltiesību 
jomā cīņai pret organizēto noziedzību. Pēdējais šajā jomā izstrādātais ES tiesību akts ir 
2008. gada pamatlēmums par cīņu pret organizēto noziedzību, kurš atspoguļo visaptverošu 
standartu izstrādes sinerģiju, kas šajā jomā pastāv starp ES un starptautiskajām 
organizācijām kā, piemēram, Apvienotajām Nācijām. Pamatlēmums sniedz detalizētus 
noteikumus, lai par dalību kriminālā organizācijā atzītu par kriminālnoziegumu. Taču 
nepieciešams uzlabot gan šī pamatlēmuma tiesisko noteiktību un darbības jomu, gan 
saskaņošanas līmenī, ko tas panāk.  
 

Mērķis 
Šajā informatīvajā materiālā tiks sniegts pamatlēmuma novērtējums un analīze. 
Pamatlēmums tiks apskatīts, ņemot vērā vēsturisko un kontekstuālo perspektīvu, un tā 
galvenie noteikumi tiks izanalizēti un kritiski izvērtēti. Piezīmē tiks apskatīta ietekme uz 
tiesisko noteiktību un saskaņošanas pasākumu efektivitāti, ko atstāj saukšana pie 
kriminālatbildības par dalību kriminālā organizācijā. Piezīmē tiks apgalvots, ka papildu 
saskaņošanas pasākumi ir nepieciešami ne tikai attiecībā uz valstu krimināllikumiem, bet 
arī ar mērķi veicināt citu Eiropas krimināllikuma aspektu darbību, tostarp soda mērus par 
citiem pārkāpumiem, savstarpējas atzīšanas principa darbību krimināllietu jautājumos un 
Eiropola un Eirojusta darbu. Tam sekos ieskats iespējās, ko turpmākai krimināltiesību 
saskaņošanai attiecībā uz organizēto noziedzību paredz Lisabonas līgums. 
 

GALVENIE SECINĀJUMI 

 Eiropas Savienība ir uzņēmusies vadību vispusīga tiesību akta izveidošanā 
krimināltiesību jomā cīņai pret organizēto noziedzību.  

 Pēdējais šajā jomā izstrādātais ES tiesību akts ir 2008. gada pamatlēmums par cīņu 
pret organizēto noziedzību, kurš atspoguļo visaptverošu standartu izstrādes 
sinerģiju, kas šajā jomā pastāv starp ES un starptautiskajām organizācijām kā 
Apvienotajām Nācijām. 

 Kaut arī pamatlēmums jau sniedz detalizētus noteikumus saukšanai pie 
kriminālatbildības par dalību kriminālā organizācijā, to nepieciešams uzlabot gan 
tiesiskās noteiktības un darbības jomas ziņā, gan saskaņošanas pasākumu 
efektivitātes ziņā. 

 Pamatlēmuma mērķis ir apvienot divus šķietami atšķirīgus mērķus: noteikt 
atsevišķu atbildību par dalību kriminālās organizācijās, kura atšķirtos no citiem 
valstu krimināllikumos noteiktiem pārkāpumiem, kas saistīti ar dalību organizācijās 
vai sadarbību ar tām; un, tajā pašā laikā, ņemot vērā to, ka kriminālām 
organizācijām ne vienmēr piemīt hierarhiska uzbūve, nepadarīt pamatlēmumā 
izmantoto organizētās noziedzības definīciju pārāk stingru vai šauru. 
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 Šo centienu iznākums ir šķietami pretrunīga noziedzīgas organizācijas definīcija, ko 
ir iespējams sasaistīt ar saukšanu pie kriminālatbildības, jo noziedzīgas organizācijas 
elementi ir definēti ļoti plaši un kritēriji ir elastīgi un neskaidri. 

 Nepieciešams veikt ļoti intensīvus saskaņošanas darbus, lai panāktu vienādus 
nosacījumus visās dalībvalstīs un veicinātu citu ES krimināltiesību elementu darbību. 
Pie šiem elementiem ir pieskaitāms savstarpējas atzīšanas princips krimināllietās, kā 
arī Eiropola, Eirojusta un tām līdzīgu organizāciju darbs. 

 Lisabonas līgumā ir iekļauti vairāki noteikumi, kurus varētu izmantot kā tiesisko 
pamatu tiesību pilnveidošanai šajā nozarē. 

 Jaunus priekšlikumus vajadzētu balstīt uz rezultātiem, kas iegūti, izvērtējot 
2008. gada pamatlēmuma īstenošanu dalībvalstīs, un interpretāciju, ko attiecīgajiem 
jēdzieniem sniedz valstu tiesas. 

 2008. gada pamatlēmuma grozījumiem ir jāgarantē gan augstāku saskaņošanas 
līmeni, gan precīzāk definētu saukšanu pie kriminālatbildības par dalību noziedzīgā 
organizācijā, tādējādi panākot tiesisku noteiktību un pamatojot nepieciešamību 
nošķirt kriminālatbildību par dalību noziedzīgā organizācijā no citiem līdzīgiem 
nodarījumiem. 

 

IETEIKUMI 

 1. ieteikums — Eiropas Parlamentam vajadzētu pieprasīt, lai Komisijai veic 
detalizētu novērtējumu 2008. gada pamatlēmuma par organizēto noziedzību 
īstenošanas procesam dalībvalstīs. Novērtējumā vajadzētu iekļaut gan 
pamatlēmuma ieviešanu, pieņemot tiesību aktus, gan valstu tiesu sniegto 
interpretāciju attiecīgajiem jēdzieniem. 

 2. ieteikums — Eiropas Parlamentam vajadzētu pieprasīt, lai Komisija sniedz 
detalizētu informāciju par citu svarīgu ES tiesību aktu krimināltiesību jomā elementu 
īstenošanu, tostarp dalības kriminālā organizācijā uzskatīšanu par atbildību 
pastiprinošu apstākli. Sniegtajos datos vajadzētu būt ietvertai informācijai gan par 
pamatlēmuma ieviešanu, pieņemot tiesību aktus, gan par valstu tiesu interpretāciju 
jautājumā par dalību kriminālā organizācijā kā atbildību pastiprinošu apstākli. 

 3. ieteikums — Eiropas Parlamentam vajadzētu pieprasīt Komisijai sniegt detalizētu 
informāciju par cīņu pret organizētās noziedzības darbībās iegūtu līdzekļu 
legalizēšanu Norādītajos datos vajadzētu būt ietvertai informācijai gan par likumu 
ieviešanu, gan tiesu praksi. 

 4. ieteikums — Eiropas Parlamentam vajadzētu pieprasīt Eiropolam sniegt 
detalizētu paskaidrojumu par to, kā jēdziena „organizētā noziedzība” (īpaši dalība 
noziedzīgā organizācijā un noziedzīgas organizētas grupas definīcija) juridiskā 
definīcija tiek izmantota Eiropola operatīvajā darbā, īpaši Organizētās noziedzības 
draudu novērtējuma (OCTA) izstrādē. 
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 5. ieteikums — Eiropas Parlamentam vajadzētu pieprasīt Eirojustam sniegt 
detalizētu paskaidrojumu par to, kā jēdziena „organizētā noziedzība” (īpaši dalība 
noziedzīgā organizācijā un noziedzīgas organizētas grupas definīcija) juridiskā 
definīcija tiek izmantota Eirojusta operatīvajā darbā un, vai atšķirīgu definīciju 
lietojums dalībvalstīs Eirojustam rada grūtības. 

 6. ieteikums — ņemot vērā 2008. gada pamatlēmuma detalizētā izvērtējuma 
rezultātus, Eiropas Parlamentam vajadzētu apsvērt pamatlēmuma grozīšanas 
atbalstīšanu. 

 7. ieteikums — izskatot 2008. gada pamatlēmuma grozījumu priekšlikumus, 
Eiropas Parlamentam vajadzētu ņemt vērā daudzos iepriekš minētos mērķus, kurus 
plānots panākt, saucot pie kriminālatbildības par dalību noziedzīgā organizācijā, kā 
arī nepārdomātas kriminālatbildības ieviešanas ietekmi uz tiesisko noteiktību un 
pamattiesībām. 

 8. ieteikums — izskatot 2008. gada pamatlēmuma grozījumu priekšlikumus, 
Eiropas Parlamentam ir jācenšas nodrošināt gan augstāku saskaņošanas līmeni, gan 
precīzāk definētu saukšanu pie kriminālatbildības par dalību noziedzīgā organizācijā. 
Precīzāk definēta saukšana pie kriminālatbildības par dalību noziedzīgā organizācijā 
panāks tiesisku noteiktību un pamatos nepieciešamību nošķirt kriminālatbildību par 
dalību noziedzīgā organizācijā no citiem līdzīgiem pārkāpumiem. 

 
 
 




