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Godātie kolēģi!

Priekšlikums direktīvai par Eiropas aizsardzības rīkojumu pamatojas uz divpadsmit 
dalībvalstu1 kopīgu iniciatīvu, kas iesniegta 2010. gada janvārī2. Šīs direktīvas mērķis ir 
veicināt un uzlabot aizsardzību, ko nodrošina noziegumos cietušajām vai iespējamām 
cietušajām personām, kas pārvietojas starp ES dalībvalstīm, jo īpaši tādu noziegumu 
gadījumos, kuri var apdraudēt cietušo personu dzīvību, fizisko, psiholoģisko un seksuālo 
integritāti vai personisko brīvību. Pamatmērķis ir novērst jaunus noziedzīgus nodarījumus un 
mazināt iepriekšējo noziedzīgo nodarījumu sekas.

                                               
1 Attiecīgās dalībvalstis ir Beļģija, Bulgārija, Francija, Igaunija, Itālija, Polija, Portugāle, Rumānija, Somija, 
Spānija, Ungārija un Zviedrija.
2 Sk. 2010. gada 22. janvāra dokumentu PE-CONS 2/10.
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Direktīvas projektam ierosinātais juridiskais pamats ir LESD 82. panta 1. punkta 
d) apakšpunkts, kas attiecas uz sadarbību krimināllietās.

Jūs 2010. gada 7. oktobra vēstulē lūdzāt, lai Juridiskā komiteja sniegtu atzinumu par šā 
priekšlikuma juridisko pamatu. Saskaņā ar Reglamenta 51. pantu pēc orientējoša balsojuma, 
kas notika, ņemot vērā sarunas ar Padomi jūsu komiteju apvienotajā sanāksmē, tika pieņemts 
grozījums, lai kā papildu juridisko pamatu ieviestu LESD 82. panta 1. punkta a) apakšpunktu 
par spriedumu un tiesas lēmumu atzīšanu.

I. Pamatinformācija

Ar Lisabonas līgumu tika atcelta iepriekšējā pīlāru sistēma, un pašreiz praktiski visi tiesību 
akti, kas tagad attiecas uz brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, tostarp tie, kuri pieņemti, 
pamatojoties uz LESD V sadaļas 4. nodaļas 82. pantu par sadarbību krimināllietās, jāpieņem 
saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru. 

Šajā jomā ir noteikta atsevišķa atkāpe no vispārīgā noteikuma, proti, Komisijai ir ekskluzīvas 
tiesības ierosināt tiesību aktus saskaņā ar LESD 76. pantu, kurā paredzēts, ka viena ceturtdaļa 
dalībvalstu var ierosināt tiesību aktus tādās jomās kā tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās un 
policijas sadarbība (tostarp arī ar šīm jomām saistītajā administratīvās sadarbības jomā).

Padome pirmo priekšlikumu direktīvai par Eiropas aizsardzības rīkojumu noziegumos cietušo 
personu aizsardzībai iesniedza 2010. gada 5. janvārī1. Kopš tā laika Padome priekšlikumā ir 
izdarījusi grozījumus un vairākkārt to pārskatījusi. Padomes priekšlikuma satura lielu daļu un 
juridisko pamatu veidoja, pamatojoties uz aptauju, uz kuru 20 ES dalībvalstis atbildes sniedza 
2009. gada oktobrī2.

Šī iniciatīva ir paredzēta, lai izveidotu Eiropas aizsardzības rīkojumu, kurš attiektos uz 
vardarbībā cietušajām personām un ar kuru saskaņā vienā dalībvalstī pieņemtos aizsardzības 
pasākumus varētu atzīt, pārvaldīt un īstenot citas dalībvalsts tiesas. Ar šādas sistēmas 
palīdzību varētu novērst nepieciešamību aizsargātajai personai piedalīties paralēlos tiesas 
procesos dalībvalstī, uz kuru šī persona (cietusī persona) pārceļas vai ir pārcēlusies. 

Šā priekšlikuma pamatojums ir, ka noziegumos cietušajām personām ir ne tikai tiesības uz 
tām nodarīto zaudējumu atzīšanu un kompensēšanu un panākt nozieguma izdarītāja sodīšanu 
taisnīgā tiesas procesā, kurā garantētas visu pušu tiesības, bet tām ir arī tiesības uz 
aizsardzību, lai tās nekļūtu par cietušajiem citā noziedzīgā nodarījumā, jo īpaši tādā, ko izdara 
viens un tas pats cilvēks.

Tādēļ vajadzētu būt piemērotiem mehānismiem, kas izstrādāti, lai novērstu atkārtotu 
noziedzīgu nodarījumu vai citu, iespējams, smagāku noziedzīgu nodarījumu, ko vienai un tai 
pašai cietušajai personai nodara viens un tas pats nozieguma izdarītājs. Šāda noziedzīgu 
nodarījumu atkārtošanās jo īpaši bieži notiek dzimumnoziegumu gadījumos, lai gan tie 
atkārtojas arī cita veida noziegumu gadījumos, piemēram, cilvēku tirdzniecībā vai 
                                               
1 Sk. 2010. gada 5. janvāra dokumentu 17513/09.
2 Sk. 2010. gada 6. janvāra dokumentu 5002/10.
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nepilngadīgu personu seksuālā izmantošanā.

Visas dalībvalstis veic pasākumus, lai aizsargātu noziegumos cietušo personu dzīvību, fizisko, 
garīgo un seksuālo neaizskaramību un brīvību, taču pašlaik šie pasākumi darbojas vienīgi tās 
dalībvalsts teritorijā, kurā tie ir pieņemti, un nesniedz aizsardzību cietušajām personām, ja tās 
šķērso robežas. Tādēļ aizsardzību, ko dalībvalsts sniedz noziegumos cietušajām personām, 
nevajadzētu saistīt ar konkrētu teritoriju, bet tā būtu jānodrošina cietušajām personām, lai kur 
tās atrastos ES.

Balstoties uz pieejamajiem datiem par dzimumnoziegumiem, jāsecina, ka vairāk nekā 100 000 
sievietēm, kuras dzīvo ES, piemēro dažāda veida aizsardzības pasākumus, ko pieņēmušas 
dalībvalstis, reaģējot uz dzimumvardarbību. Šajā skaitā nav iekļautas personas, kas cietušas 
cilvēku tirdzniecības noziegumos un citos noziedzīgos nodarījumos.

Ņemot vērā to, ka noziegumu izdarītāji netraucēti var pārvietoties pa visu ES teritoriju, būtu 
pareizi un lietderīgi atļaut vienā dalībvalstī pieņemto aizsardzības pasākumu darbības jomu 
paplašināt tā, lai aizsargātu cietušo personu tad, ja tā vēlas izmantot tiesības brīvi pārvietoties.
To nedarot, noziegumos cietušās personas būtu neapskaužamas izvēles priekšā — atteikties 
no Savienības pilsoņu tiesībām brīvi pārvietoties vai atteikties no tiesībām uz aizsardzību.  
Tas ir nepieņemami.

Parlaments vairākkārt ir aicinājis dalībvalstis pārskatīt juridisko procedūru piemērošanu un 
rīkoties, lai novērstu šķēršļus, kas liedz sievietēm izmantot juridisku aizsardzību1.

Turklāt ES likumdevējam nebūt nav bijusi neaktīva loma noziegumos cietušo personu 
aizsardzības jomā. Lai risinātu jautājumu par cietušo personu procesuālajām tiesībām, ir 
pieņemts Pamatlēmums 2001/220/TI par cietušo statusu kriminālprocesā2 un Padomes 
Direktīva 2004/80/EK par kompensāciju noziegumos cietušajiem3. 

Jāatzīst, ka noziegumos cietušo personu aizsardzība ir viens no galvenajiem Eiropas 
Savienības mērķiem, kas noteikts attiecībā uz brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, un 
Eiropadomes 2009. gada 10. un 11. decembra sanāksmē apstiprinātajā Stokholmas 
programmā, kura paredzēta brīvības, drošības un tiesiskuma nostiprināšanai ES, ir teikts, ka 
apdraudētajām noziegumos cietušajām personām vai lieciniekiem jāpiedāvā īpaši aizsardzības 
pasākumi, kas būtu spēkā visā Savienībā.

Pēc Padomes pieprasījuma tās Juridiskais dienests 2010. gada 17. februārī sniedza atzinumu4, 
kurā secināts, ka par direktīvas projekta juridisko pamatu var būt LESD 82. panta 1. punkta 
d) apakšpunkts, tomēr, lai iniciatīva tiktu uzskatīta par pienācīgu instrumentu tiesas lēmumu 
atzīšanai, būtu lietderīgi atsaukties arī uz LESD 82. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

II. Atbildīgo komiteju viedoklis

                                               
1 Sk. Parlamenta 1997. gada 16. septembra rezolūciju par nepieciešamību veikt Eiropas Savienības mēroga 
kampaņu, lai nepieļautu vardarbību pret sievietēm (OV C 304, 6.10.1997., 55. lpp.). Sk. arī Parlamenta 
2006. gada 2. februāra rezolūciju par pašreizējo situāciju, apkarojot vardarbību pret sievietēm, un par turpmāko 
rīcību (OV C 288 E, 25.11.2006., 66. lpp.).
2 OV L 82, 22.3.2001., 1. lpp.
3 OV L 261, 6.8.2004., 15. lpp.
4 Sk. Padomes 2010. gada 17. februāra dokumentu Nr. 6516/10.



PE452.603v01-00 4/8 AL\837509LV.doc

LV

Minētajā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas un Pilsoņu brīvību, tieslietu un 
iekšlietu komitejas 2010. gada 29. septembra sanāksmē liels skaits grozījumu ierosinātajā 
direktīvā tika pieņemts pēc orientējoša balsojuma par to, lai piešķirtu referentam pilnvaras 
sākt sarunas ar Padomi nolūkā panākt kompromisu pirmajā lasījumā.

Attiecīgajos grozījumos ietvertais grozījums Nr. 1 paredz kā papildu juridisko pamatu 
pievienot LESD 82. panta 1. punkta a) apakšpunktu par visu veidu spriedumu un tiesas 
lēmumu atzīšanu. Tas nepārprotami attiecas uz spriedumiem un tiesas lēmumiem 
krimināllietās.

Vienlaikus tika pieņemti citi grozījumi (grozījumi Nr. 18 un 84), kuros skaidri norādīts, ka 
ierosinātā direktīva neietekmēs, negrozīs un neaizstās to, ka tiek piemēroti spēkā esošie 
savstarpējās atzīšanas instrumenti civillietās.

Paskaidrojuma rakstā, kas pievienots 2010. gada 20. maija ziņojumam, referenti norāda, ka 
viņi „lielā mērā piekrīt Padomes priekšlikumam”, taču uzsver arī to, ka iniciatīvas darbības 
joma ir tīši veidota tik plaša un ka Eiropas aizsardzības rīkojums „būtu jāpiemēro visām 
noziegumos cietušajām personām, piemēram, personām, kas kļuvušas par cilvēku 
tirdzniecības upuriem, sievietēm, kurām ir sakropļoti dzimumorgāni, personām, kas ir 
piespiedu laulību, goda dēļ izdarītu slepkavību un incesta upuri un ir cietušas vardarbībā 
dzimuma dēļ, kā arī lieciniekiem, terora aktos cietušajām personām un organizētās 
noziedzības upuriem neatkarīgi no šo cietušo personu vecuma vai dzimuma, ja uzbrucējs ir 
identificēts”. Turklāt ir atzīmēts arī tas, ka ierosināto grozījumu mērķis ir uzlabot tekstu tā, lai 
tiktu nodrošināta tiesiskās aizsardzības nepārtrauktība un tiktu ierobežoti iemesli, kādēļ tiek 
atteikta Eiropas aizsardzības rīkojuma atzīšana vai kādēļ to noraida.

III. Ierosinātais juridiskais pamats

Par ierosinātās direktīvas juridisko pamatu ir ieteikts LESD 82. panta 1. punkta 
d) apakšpunkts. Atbildīgās komitejas ierosina papildināt juridisko pamatu ar šā paša panta a) 
apakšpunktu.

LESD 82. pants1

(bijušais LES 31. pants)

1. Savienībā tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās pamatojas uz tiesas 
spriedumu un lēmumu savstarpējas atzīšanas principu, un tā ietver 
dalībvalstu normatīvo aktu tuvināšanu jomās, kas minētas 2. punktā un 
83. pantā.
Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru paredz 
pasākumus, lai
a) ieviestu noteikumus un procedūras, kuru mērķis ir visu veidu 
spriedumu un tiesas lēmumu atzīšana visā Savienībā,
b) novērstu un atrisinātu jurisdikcijas kolīzijas dalībvalstu starpā,

                                               
1 Pašrocīgs izcēlums.
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c) veicinātu tiesu iestāžu un tiesu personāla mācības,
d) dalībvalstu tiesu iestāžu un līdzvērtīgu iestāžu starpā atvieglotu sadarbību saistībā ar 
kriminālprocesu un lēmumu izpildi.

2. ...

3. ...

IV. Mērķa un satura analīze

Eiropas Kopienu Tiesa ir apstiprinājusi1, ka, izvēloties tiesību akta juridisko pamatu, jāvadās 
pēc objektīviem faktoriem, par kuriem tiesa var pārliecināties, tostarp, jo īpaši, pēc tiesību 
akta mērķa un satura.

Ņemot vērā jomu, uz kuru attiecas izskatāmais jautājums, tas ir jārisina, analizējot, kā 
darbosies Eiropas aizsardzības rīkojums.

Kas ir Eiropas aizsardzības rīkojums?

Eiropas aizsardzības rīkojums (turpmāk tekstā „EAR”) ir attiecībā uz aizsardzības pasākumu 
pieņemts tiesas lēmums, kuru izdevusi dalībvalsts un kura mērķis ir palīdzēt citai dalībvalstij 
attiecīgā gadījumā veikt aizsardzības pasākumu saskaņā ar tās tiesību aktiem, lai aizsargātu 
personas dzīvību, fizisko un psiholoģisko integritāti, brīvību vai seksuālo integritāti2.

Tātad EAR var izdot tikai tad, ja izdevēja valsts ir jau pieņēmusi aizsardzības pasākumu.

Aizsardzības pasākums ir dalībvalsts kompetentas iestādes pieņemts lēmums piemērot 
personai, kas rada apdraudējumu, vienu vai vairākus 2. panta 2. punktā minētos pienākumus 
vai aizliegumus, ja šādu pienākumu vai aizliegumu pārkāpums ir noziedzīgs nodarījums 
saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem vai citādi var būt sodāms ar brīvības 
atņemšanu minētajā dalībvalstī.

Aizliegumi un pienākumi, kas noteikti 2. panta 2. punktā ir šādi: 

a) pienākums neapmeklēt konkrētus apvidus, vietas vai noteiktas teritorijas, kur dzīvo vai 
kuras apmeklē aizsargātā persona;

b) pienākums attiecīgā gadījumā konkrētos laikos uzturēties noteiktā vietā;

c) pienākums, ar ko paredz ierobežojumus attiecībā uz izceļošanu no izdevējas valsts 
teritorijas;

d) pienākums nekontaktēties ar aizsargāto personu vai

e) aizliegums tuvoties aizsargātajai personai tuvāk par noteiktu attālumu.

                                               
1 2009. gada 3. septembra spriedums lietā C-166/07 Parlaments/Padome, Tiesas judikatūras Krājumā vēl nav 
publicēts.
2 Ierosinātās direktīvas 1. pants.
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EAR izdošana 

EAR var izdot jebkurā brīdī, kad aizsargātā persona plāno atstāt vai ir atstājusi izdevēju valsti, 
lai dotos uz citu dalībvalsti. EAR izdošana ir atkarīga no tā, vai izdevēja dalībvalsts jau ir 
pieņēmusi aizsardzības pasākumu. 

EAR var izdot tikai izdevējas valsts tiesu iestāde vai cita kompetenta1 pēc aizsargātās 
personas pieprasījuma (aizsargātā persona var iesniegt pieprasījumu izpildītājas valsts 
kompetentajai iestādei, tomēr tādā gadījumā šai iestādei vajadzēs pārsūtīt pieprasījumu 
izdevējas valsts kompetentajai iestādei).

Iestādēm, kas pieņem aizsardzības pasākumu šīs direktīvas nozīmē, ir pienākums informēt 
aizsargāto personu par EAR pieejamību, ja šī persona vēlas pārcelties uz citu dalībvalsti. Tām 
ir arī pienākums pirms šīs personas izceļošanas sniegt konsultāciju par pieteikuma iesniegšanu 
EAR izdošanai.

EAR forma

Ierosinātās direktīvas pielikumā ir dota EAR standarta veidlapa. Tajā jānorāda informācija par 
aizsargātās personas identitāti un valstspiederību2; aizsargātajai personai nodrošinātu jebkādu 
tehnoloģisku instrumentu izmantojums; izdevējas valsts kompetentās iestādes dati; tā 
aizsardzības pasākuma identifikācija, uz kuru pamatojoties ir izdots EAR; kopsavilkums par 
faktiem un apstākļiem, kuri izraisījuši aizsardzības pasākuma piemērošanu; pienākumi vai 
aizliegumi, kas piemēroti ar aizsardzības pasākumu, kā arī to ilgums un skaidra norāde, ka šo 
pienākumu vai aizliegumu pārkāpums ir noziedzīgs nodarījums saskaņā ar izdevējas valsts 
tiesību aktiem vai citādi var būt sodāms ar brīvības atņemšanu; personas, kas rada 
apdraudējumu, identitāte; jebkādi citi apstākļi, kuriem var būt ietekme uz apdraudējuma 
novērtējumu, un attiecīgā gadījumā skaidra norāde, ka spriedums, kā noteikts Padomes 
Pamatlēmuma 2008/947/TI 2. pantā, vai lēmums par uzraudzības pasākumiem, kā noteikts 
Padomes Pamatlēmuma 2009/829/TI 4. pantā, jau ir nodots citai dalībvalstij, un tās iestādes 
identifikācija, kura ir kompetenta izpildīt šādu spriedumu vai lēmumu.

Vai izdevējai valstij jāatzīst EAR?

Ierosinātās direktīvas 3. pants paredz dalībvalstīm pienākumu atzīt EAR, kas izdots saskaņā ar 
šo direktīvu, turklāt jāatzīmē — 3. panta 2. punktā ir paredzēts, ka „ar šo direktīvu negroza 
pienākumu ievērot pamattiesības un tiesību pamatprincipus, kas noteikti LES 6. pantā”.

Tomēr saskaņā ar 9. pantu dalībvalsts var sniegt pamatotu atteikumu atzīt EAR. Pamatotie 
atteikuma iemesli ir šādi:

a) EAR nav izpildīts pilnībā vai nav izpildīts izpildītājas valsts kompetentās iestādes 
norādītajā termiņā;

                                               
1 Saskaņā ar 4. pantu dalībvalstīm ir jāinformē Padomes Ģenerālsekretariāts par to, kura iestāde vai iestādes ir 
kompetentas izdot un atzīt EAR. Par kompetentām iestādēm dalībvalstis var iecelt iestādes, kas nav tiesas, tikai 
tad, ja šādas iestādes saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem un procedūrām ir kompetentas pieņemt līdzīga 
veida lēmumus.
2 Arī informācija par aizsargātās personas likumīgo pārstāvi, ja aizsargātā persona nav pilngadīga vai nav 
tiesībspējīga.
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b) nav izpildītas 2. panta 2. punktā1 noteiktās prasības;

c) aizsardzība izriet no tādas sankcijas vai pasākuma izpildes, uz ko attiecas amnestija saskaņā 
ar izpildītājas valsts tiesību aktiem un kas ir saistīts ar nodarījumu, kurš ietilpst tās 
kompetencē saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem;

d) saskaņā ar izpildītājas valsts tiesību aktiem personai, kas rada apdraudējumu, ir piešķirta 
imunitāte, kas neļauj pieņemt aizsardzības pasākumus.

Kas tiek darīts izpildītājā valstī?

Saskaņā ar ierosinātās direktīvas 8. pantu izpildītājas valsts kompetentajai iestādei: 

a) jāatzīst EAR un jāpieņem jebkādi pasākumi, kas būtu jāveic saskaņā ar tās tiesību aktiem 
līdzīgā gadījumā, lai nodrošinātu aizsargātās personas aizsardzību (izņemot gadījumus, kad 
iestāde pieņem lēmumu neatzīt rīkojumu, atsaucoties uz vienu no neatzīšanas iemesliem);

b) jāinformē persona, kas rada apdraudējumu, par visiem izpildītājā valstī veiktajiem 
pasākumiem;

c) jāveic jebkuri steidzami un pagaidu pasākumi, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu aizsargātās 
personas pastāvīgu aizsardzību, kā arī

d) nekavējoties jāpaziņo izdevējas valsts kompetentajai iestādei par visiem pārkāpumiem 
attiecībā uz aizsardzības pasākumu, kas ir EAR pamatā (izmantojot standarta veidlapu).

Izpildītājas valsts kompetentajai iestādei ir jāinformē izdevējas valsts kompetentā iestāde un 
aizsargātā persona par pieņemtajiem pasākumiem.

Kas notiek pēc EAR izdošanas?

Tikai un vienīgi izdevēja valsts saskaņā ar tās tiesību aktiem var atjaunot, pārskatīt, atcelt vai 
grozīt aizsardzības pasākumu, izdot apcietināšanas orderi u. tml., vai ierosināt 
kriminālprocesu pret personu, kas rada apdraudējumu (10. pants).

Izpildītāja valsts var atcelt EAR atzīšanu tikai tad, ja ir pierādījumi, ka aizsargātā persona 
pavisam noteikti ir atstājusi tās teritoriju (11. pants).

Lēmumi, ko pieņem izpildītājas valsts kompetentā iestāde saskaņā ar šo direktīvu, 
jāreglamentē ar minētās valsts tiesību aktiem (13. pants).

V. Secinājums

Ņemot vērā ierosinātā Eiropas aizsardzības rīkojuma būtības analīzi, jāsecina, ka ir pilnīgi 
piemēroti juridisko pamatu, ko veido 82. panta 1. punkta d) apakšpunkts, kura mērķis ir 
sekmēt sadarbību starp tiesu iestādēm vai līdzīgām iestādes krimināllietās un lēmumu izpildē, 
                                               
1 Sk. iepriekö .
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papildināt ar 82. panta 1. punkta a) apakšpunktu, kurā paredzēti noteikumi un procedūras 
„visu veidu spriedumu un tiesas lēmumu ” atzīšanas nodrošināšanai.

Tādēļ var uzskatīt, ka par direktīvas projekta juridisko pamatu var būt LESD 82. panta 
1. punkta d) apakšpunkts, tomēr, lai iniciatīva tiktu uzskatīta par pienācīgu instrumentu tiesas 
lēmumu atzīšanai, būtu lietderīgi atsaukties arī uz LESD 82. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

VI. Ieteikums

Komiteja minēto jautājumu izskatīja 2010. gada 28. oktobra sanāksmē.

Juridiskās komitejas locekļi 2010. gada 28. oktobra sanāksmē vienprātīgi1 nolēma ieteikt, ka 
ierosinātā direktīva būtu jāpieņem, pamatojoties uz LESD 82. panta 1. punkta a) apakšpunktu 
un d) apakšpunktu.

Cieņā

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Galīgajā balsojumā piedalījās: Raffaele Baldassarre (priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs), Sebastian Valentin 
Bodu (priekšsēdētāja vietnieks), Eva Lichtenberger (referente), Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Kurt Lechner, Bernhard Rapkay, Diana Wallis, Cecilia Wikström un
Tadeusz Zwiefka.


