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I. Pamatinformācija 

 

2015. gada 2. februārī Komisija nāca klajā ar priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 

direktīvai par terorisma apkarošanu un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI par 

terorisma apkarošanu (COM(2015)0625 – 2015/0281(COD)).  

 

Komisijas priekšlikums balstījās uz LESD 83. panta 1. punktu un 82. panta 2. punkta 

c) apakšpunktu. Paskaidrojuma rakstā, precīzāk, tā 2. sadaļā, kur skatīts juridiskais pamats un 

atbilstība subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem, Komisija skaidro, ka ar šo 

priekšlikumu iecerēts aizstāt Pamatlēmumu 2002/475/TI par terorisma apkarošanu1 un tā 

mērķis ir ieviest atjauninātus ES līmeņa tiesību aktus, ar ko nosaka minimālos noteikumus par 

                                                 
1  Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmums par terorisma apkarošanu (OV L 164, 

22.6.2002., 3. lpp.).  
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teroristu nodarījumu, nodarījumu, kas saistīti ar teroristu grupām un teroristu darbībām, 

definēšanu un sodus šajā sakarā. Līdz ar to pareizais priekšlikuma juridiskais pamats bija 

83. panta 1. punkts. 

 

Tā kā priekšlikumā ir noteikumi par cietušo tiesībām, Komisija sākotnēji uzskatīja, ka tam 

būtu jābalstās arī uz 82. panta 2. punkta c) apakšpunktu, kas Eiropas Parlamentam un 

Padomei ļauj saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru noteikt minimālos noteikumus par 

noziegumos cietušo tiesībām, ciktāl tas ir nepieciešams, lai veicinātu tiesas spriedumu un 

lēmumu savstarpēju atzīšanu, kā arī policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās, kam ir 

pārrobežu aspekts.  

 

Saskaņā ar saņemto informāciju iestāžu sarunās trīs iestādes vienojās 82. panta 2. punkta 

c) apakšpunktu nenorādīt par priekšlikuma juridiskā pamata daļu. Šīs izmaiņas pamatā bija 

Eiropas Savienības Tiesas judikatūra, kas nosaka: ja aktam ir divi mērķi vai tam ir divas 

sastāvdaļas, no kurām vienu var uzskatīt par galveno vai dominējošo, bet otrai ir tikai 

palīgraksturs, tad tiesību akts ir jābalsta tikai uz vienu juridisko pamatu, proti, uz to, ar ko 

saistīts galvenais vai dominējošais mērķis vai sastāvdaļa. 

 

Iestādes uzskatīja, ka šajā gadījum dominējošā sastāvdaļa bija minimālie noteikumi par 

terorisma definēšanu un sodiem par terorismu un ka cietušo tiesību iekļaušanai direktīvā ir 

tikai palīgraksturs. Līdz ar to tās nolēma 82. panta 2. punkta c) apakšpunktu priekšlikuma 

juridiskajā pamatā neiekļaut.     

 

2016. gada 8. decembrī Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja balsoja par tekstu, par 

kuru bija panākta vienošanās iestāžu sarunās. Balsošana plenārsēdē paredzēta 2017. gada 

15. februārī.  

  

II. Attiecīgie Līguma panti  

 

LESD 82. panta 2. punkta c) apakšpunkts ir šāds: 

 

„82. pants 

(bijušais LES 31. pants) 

(...) 

 

2. Tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai veicinātu tiesas spriedumu un lēmumu savstarpēju 

atzīšanu, kā arī policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās, kam ir pārrobežu aspekts, 

Eiropas Parlaments un Padome, pieņemot direktīvas saskaņā ar parasto likumdošanas 

procedūru, var noteikt minimālos noteikumus. Šādos noteikumos ņem vērā dalībvalstu tiesību 

tradīciju un tiesību sistēmu atšķirības. 

 

Šie noteikumi attiecas uz: 

(...)  

 

c) nozieguma upuru tiesībām, 

(...)” 

 

 

LESD 83. panta 1. punkts ir šāds: 
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„83. pants 

(bijušais LES 31. pants) 

 

1. Eiropas Parlaments un Padome, pieņemot direktīvas saskaņā 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. 

 

Tās ir šādas noziegumu jomas: terorisms, cilvēku tirdzniecība un sieviešu un bērnu seksuāla 

izmantošana, nelegāla narkotiku tirdzniecība, nelegāla ieroču tirdzniecība, nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizēšana, korupcija, maksāšanas līdzekļu viltošana, datornoziegumi un 

organizētā noziedzība. 

(...)” 

 

III. Judikatūra attiecībā uz juridisko pamatu 

 

Juridiskā pamata izvēle ir svarīga, jo Savienības pamatā ir konstitucionāls kompetenču 

piešķiršanas princips un tās iestādes var rīkoties vienīgi veidā, kas atbilst tām ar Līgumu 

piešķirtajām pilnvarām1. Tādēļ juridiskā pamata izvēle nevar būt patvarīga.  

 

Attiecībā uz juridiskā pamata izvēli no Tiesas judikatūras izriet vairāki principi.  Pirmkārt, 

ņemot vērā juridiskā pamata sekas gan no materiāltiesiskās kompetences, gan 

procesuāltiesiskā viedokļa, pareizai juridiskā pamata izvēlei ir konstitucionāla nozīme2. 

Otrkārt, ES akta juridiskais pamats jāizvēlas, pamatojoties uz objektīviem faktoriem, kurus 

var pārbaudīt tiesā; tajos jo īpaši ietilpst akta mērķis un saturs3. Tam, ka kāda iestāde vēlas 

pilnvērtīgāk piedalīties konkrēta tiesību akta pieņemšanā, citā sakarā veiktam darbam jomā, 

uz kuru attiecas šis tiesību akts, un tā pieņemšanas kontekstam nav nekādas nozīmes.4 

 

Tādēļ nepareiza juridiskā pamata izvēle var būt attiecīgā akta atcelšanas pamats5. 

 

Principā tiesību akts ir jābalsta tikai uz vienu juridisko pamatu. Uz vairākiem juridiskajiem 

pamatiem aktu var balstīt tikai „izņēmuma kārtā”6. Tomēr divkāršu juridisko pamatu var 

                                                 
1  2001. gada 6. decembra atzinums 2/00, Kartahenas protokols, EU:C:2001:664, 

3. punkts; 2009. gada 30. novembra atzinums 1/08, Vispārējais nolīgums par 

pakalpojumu tirdzniecību, EU:C:2009:739, 110. punkts.  
2 2001. gada 6. decembra atzinums 2/00, Kartahenas protokols, EU:C:2001:664, 

5. punkts; 2009. gada 30. novembra atzinums 1/08, Vispārējais nolīgums par 

pakalpojumu tirdzniecību, EU:C:2009:739, 110. punkts. 
3  Cita starpā sk.: 1999. gada 25. februāra spriedums, Eiropas Parlaments/Padome, 

apvienotās lietas C-164/97 un C-165/97, EU:C:1999:99, 16. punkts; 2001. gada 

30. janvāra spriedums, Spānija/Padome, lieta C-36/98, EU:C:2001:64, 59. punkts; 

2002. gada 12. decembra spriedums, Komisija/Padome, lieta C-281/01, EU:C:2002:761, 

33.–49. punkts; 2004. gada 29. aprīļa spriedums, Komisija/Padome, C-338/01, 

EU:C:2004:253, 55. punkts. 
4  2000. gada 4. aprīļa spriedums, Komisija/Padome, lieta C-269/97, EU:C:2000:183, 

44. punkts.  
5  2001. gada 6. decembra atzinums 2/00, Kartahenas protokols, EU:C:2001:664, 

5. punkts. 
6  Lieta C-411/06 Komisija/Parlaments un Padome, EU:C:2009:518, 47. punkts un tajā 
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izmantot, ja aktam vienlaikus ir vairāki mērķi vai vairākas sastāvdaļas un nevienu nevar 

uzskatīt par sekundāru vai netiešu attiecībā pret otru1. Ja attiecīgajā tiesību akta pārbaudē tiek 

atklāts, ka tam ir divi mērķi vai divas sastāvdaļas, un ja vienu no tiem var atzīt par galveno vai 

izšķirošo, bet otram ir tikai palīgraksturs, tad šis tiesību akts ir jāpamato tikai ar vienu 

juridisko pamatu, proti, ar to, ar ko ir saistīts galvenais vai izšķirošais mērķis vai sastāvdaļa.2 

Turklāt katrā juridiskajā pamatā noteiktajām akta pieņemšanas procedūrām nevajadzētu būt 

savstarpēji nesaderīgām.3  

 

IV. Ierosinātā regulējuma mērķis un saturs  

 

Neoficiālās iestāžu sarunās grozītā priekšlikuma 1. pantā minēts, ka ar šo direktīvu tiek 

paredzēti „minimālie noteikumi noziedzīgu nodarījumu un sankciju definēšanai attiecībā uz 

teroristu nodarījumiem, nodarījumiem saistībā ar teroristu grupu un nodarījumiem, kas saistīti 

ar teroristu darbībām, kā arī aizsardzības un atbalsta pasākumi un palīdzība terorismā 

cietušajiem” (izcēlums pievienots).  

 

Kopš Padomes Pamatlēmuma 2002/475/TI par terorisma apkarošanu pieņemšanas terorisma 

draudi ir krasi saasinājušies un attīstījušies, sevišķi pēdējos gados. Starptautiskās un 

reģionālās organizācijas šajā sakarā nav bijušas bezdarbīgas un nolūkā efektīvāk apkarot 

terorismu ir publicējušas jaunus standartus rezolūciju, konvenciju un ieteikumu veidā. 

Komisija uzskatīja, ka, lai īstenotu pienākumus, kas izriet no šiem instrumentiem, ir 

nepieciešams pārskatīt Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI par terorisma apkarošanu. Šā 

priekšlikuma mērķis ir Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI aizstāt ar jaunu direktīvu, kas ar 

terorismu saistītu nodarījumu definīciju aspektā ES tiesisko regulējumu pielāgotu jaunākajiem 

starptautiskajiem standartiem un pienākumiem.  

 

Minētie starptautiskie standarti un pienākumi galvenokārt ietverti ANO Drošības padomes 

2014. gada 24. septembra Rezolūcijā Nr.  2178(2014) par terora aktu izraisītajiem draudiem 

starptautiskajam mieram un drošībai4, Eiropas Padomes Konvencijas par terorisma 

novēršanu5 2015. gada 22. oktobra papildu protokolā6 un pārskatītajā skaidrojošajā piezīmē 

attiecībā uz 5. ieteikumu par teroristu finansēšanu kā noziedzīgu nodarījumu, kas ietverts 

Finanšu darbību darba grupas (FATF) 2012. gada ieteikumos par teroristu finansēšanu7. 

                                                                                                                                                         

minētā judikatūra.  
1  Lieta C-411/06, turpat. Sk. arī lietu C-43/12 Komisija/Parlaments un Padome, 

EU:C:2014:298, 30. punkts un tajā minētā judikatūra.  
2  Lieta C-137/12, Komisija/Padome, EU:C:2013:675, 53. punkts; lieta C-411/06 

Komisija/Parlaments un Padome, EU:C:2009:518, 46. punkts un tajā minētā judikatūra; 

lieta C-490/10, Parlaments/Padome, EU:C:2012:525, 45. punkts; lieta C-155/07, 

Parlaments/Padome, EU:C:2008:605, 34. punkts. 
3  Lieta C-300/89 Komisija/Padome (Titanium Dioxide), EU:C:1991:244, 17.–25. punkts. 
4  http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/SCR%202178_2014_EN.pdf  
5  Līgums Nr. 196: Eiropas Padomes Konvencija par terorisma novēršanu, Varšava, 

16.5.2005.: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/196. 
6  Līgums Nr. 217: Eiropas Padomes Konvencijas par terorisma novēršanu papildu 

protokols, Rīga, 22.10.2015.: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/217. Eiropas Savienība papildu protokolu un konvenciju parakstīja 

2015. gada 22. oktobrī.  
7  FATF ieteikumus un skaidrojošo piezīmi sk. http://www.fatf-gafi.org/publications/ 

fatfrecommendations/documents/internationalstandardsoncombatingmoneylaunderingan

http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/SCR%202178_2014_EN.pdf
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/internationalstandardsoncombatingmoneylaunderingandthefinancingofterrorismproliferation-thefatfrecommendations.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/internationalstandardsoncombatingmoneylaunderingandthefinancingofterrorismproliferation-thefatfrecommendations.html
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Pārskatītā skaidrojošā piezīme ANO Drošības padomes Rezolūcijas Nr. 2178(2014) kontekstā 

precizē, ka 5. ieteikumā paredzēts, ka valstīm ir pienākums noteikt kriminālatbildību par 

finansējuma nodrošināšanu personām, kuras ceļo uz valsti, kas nav minētās personas mītnes 

vai valstspiederības valsts, lai tur veiktu, plānotu vai sagatavotu terora aktus, tajos piedalītos, 

sniegtu vai saņemtu teroristu apmācību. 

 

Lielākā daļa teksta, par ko panākta vienošanās, paredzēta, lai saskaņotu fizisko personu 

noziedzīgo nodarījumu un sodu definīcijas (2.–16. pants) un juridisko personu atbildību un 

sodus (17. un 18. pants).  

 

2. pantā dotas definīcijas, kas svarīgas pārējiem priekšlikuma noteikumiem. Priekšlikuma 

3. pantā noteikts, kādi nodarījumi dalībvalstīs būtu jāuzskata par teroristu nodarījumiem. 

4. pants attiecas uz pārkāpumiem, kas saistīti ar teroristu grupu, un paredz, ka dalībvalstīm ir 

pienākums noteikt kriminālatbildību par teroristu grupas darbību vadīšanu vai dalību tajās, ja 

šāda dalība notiek, apzinoties faktu, ka tā veicinās teroristu grupas noziedzīgo darbību. 

5. pantā skatīts publisks aicinājums veikt teroristu nodarījumu. 6. pants aizliedz vervēt 

personas, lai tās veiktu vai veicinātu teroristu nodarījumu vai šim nolūkam pievienotos 

asociācijai vai grupai.  Priekšlikuma 7. pants nosaka, ka terorisma apmācības nodrošināšana ir 

noziedzīgs nodarījums. 8. pants par noziedzīgu nodarījumu nosaka terorisma apmācības 

saņemšanu, un 9. pants — ceļošanu uz ārvalstīm terorisma nolūkā. 10. pants par noziedzīgu 

nodarījumu nosaka rīcību, kas veicina ceļošanu terorisma nolūkā. 11. pants paredz, ka 

dalībvalstīm ir pienākums noteikt kriminālatbildību par līdzekļu piešķiršanu teroristu 

nodarījumu un tādu nodarījumu izdarīšanai, kas saistīti ar teroristu grupām un teroristu 

darbībām. 12. pants attiecas uz citiem nodarījumiem, kas saistīti ar teroristu darbībām, 

piemēram, zādzību atbildību pastiprinošos apstākļos, izspiešanu un viltotu administratīvo 

dokumentu izmantošanu terorisma nolūkā. Priekšlikuma 13.–23. pantā paredzēti vispārīgi 

noteikumi par 3.–12. pantā apskatītajiem nodarījumiem, tostarp sodi fiziskām personām 

(15. pants), atbildību mīkstinoši apstākļi (16. pants), juridisku personu atbildība un sodi (17. 

un 18. pants), jurisdikcija un kriminālvajāšana attiecībā uz priekšlikumā norādītajiem 

nodarījumiem (19. pants), izmeklēšanas līdzekļi un konfiskācija (20. pants), pasākumi pret 

publiskas provokācijas saturu tiešsaistē (21. pants), grozījumi Padomes 2005. gada 

20. septembra Lēmumā 2005/671/TI par informācijas apmaiņu un sadarbību attiecībā uz 

teroristu nodarījumiem1 (22. pants) un pamattiesību un pamatbrīvību ievērošana (23. pants). 

Priekšlikuma 27.–31. pantā paredzēti nobeiguma noteikumi attiecībā uz Pamatlēmuma 

2002/475/TI par terorisma apkarošanu aizstāšanu (27. pants), direktīvas transponēšanu 

(28. pants), Komisijas ziņošanas pienākumiem (29. pants), stāšanos spēkā (30. pants) un 

adresātiem (31. pants).  

 

Šie noteikumi veido četras no sešām sadaļām: I sadaļu „Priekšmets un definīcijas”, II sadaļu 

„Teroristu nodarījumi un nodarījumi, kas saistīti ar teroristu grupu”, III sadaļu „Ar teroristu 

darbībām saistīti nodarījumi” un IV sadaļu „Vispārīgi noteikumi par teroristu nodarījumiem, 

nodarījumiem saistībā ar teroristu grupu un nodarījumiem, kas saistīti ar teroristu darbībām”. 

VI sadaļā doti nobeiguma noteikumi, kas kopīgi visām direktīvām.  

 

Līdztekus minētajiem noteikumiem priekšlikumā paredzēti aizsardzības un atbalsta pasākumi, 

kuru mērķis ir palīdzēt terorismā cietušajiem, un tiem ir veltīta V sadaļa. Šis jautājums risināts 

24.–26. pantā.  

                                                                                                                                                         

dthefinancingofterrorismproliferation-thefatfrecommendations.html  
1  OV L 253, 29.9.2005., 22. lpp.   

http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/internationalstandardsoncombatingmoneylaunderingandthefinancingofterrorismproliferation-thefatfrecommendations.html
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24. pants paredz, ka dalībvalstīm jānodrošina, ka direktīvā norādīto nodarījumu izmeklēšana 

vai kriminālvajāšana nav atkarīga no terorismā cietušā vai citas nodarījumā skartas personas 

ziņojuma vai paustas apsūdzības un ka saskaņā ar mehānismiem un protokoliem, ko paredz 

nacionālā ārkārtas reaģēšanas infrastruktūra, nekavējoties tiek izveidoti atbalsta dienesti, kas 

pievēršas terorismā cietušo konkrētajām vajadzībām. Šajā pantā paredzēta arī pienācīgas 

medicīniskās ārstēšanas un juridiskās palīdzības pieejamība terorismā cietušajiem. 25. pants 

dalībvalstīm liek izveidot pasākumus terorismā cietušo un viņu ģimenes locekļu aizsardzībai. 

26. pantā paredzētas terorismā cietušo, kas ir citas dalībvalsts iedzīvotāji, tiesības.  

 

Jāpiezīmē, ka šajos noteikumos — precīzāk, 24. un 25. pantā — ir vairākas gandrīz 

sistemātiskas atsauces uz Direktīvu 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, 

atbalsta un aizsardzības minimālos standartus1. Šīs atsauces iekļautas arī tekstā, par ko 

panākta vienošanās iestāžu sarunās.    

 

V. Pareizā juridiskā pamata noteikšana  

 

Ņemot vērā šo priekšlikuma mērķa un satura analīzi, šķiet acīmredzams, ka terorisma 

apkarošana ar krimināltiesību saskaņošanu ir akta dominējošā sastāvdaļa un līdz ar to LESD 

83. panta 1. punkta izmantošana par juridisko pamatu ir pilnīgi pamatota.  

 

Būtu jānovērtē, vai ar terorismā cietušo aizsardzību, atbalstīšanu un tiesībām saistīto 

noteikumu mērķis un saturs (priekšlikuma 24.–26. pants) ir līdzvērtīga vai dominējoša akta 

sastāvdaļa, kuras dēļ priekšlikuma juridiskajā pamatā jāiekļauj arī LESD 82. panta 2. punkta 

c) apakšpunkts, vai arī — gluži otrādi — tā uzskatāma par netiešu sastāvdaļu un līdz ar to 

minētais apakšpunkts juridiskajā pamatā nav jāiekļauj.   

 

Šajā sakarā jāpiezīmē, ka, salīdzinoši analizējot 24.–26. pantu tekstā, par kuru panākta 

vienošanās, un Direktīvu 2012/29/ES, redzams, ka teksts, par kuru panākta vienošanās, lielā 

mērā balstās uz pastāvošiem noteikumiem un mehānismiem un pašreizējā tiesiskajā 

regulējumā būtiskas izmaiņas neievieš. Galvenokārt tas palīdz izcelt terorismā cietušo īpašās 

vajadzības.  

 

No 31 panta tikai trīs attiecas uz cietušo tiesībām, un katrs no tiem — līdz ar attiecīgajiem 

apsvērumiem — uzsver, ka tiek risinātas īpašas vajadzības, proti, teksta pamatdaļās 

noteiktajos noziedzīgajos nodarījumos cietušo vajadzības. Katrā ziņā šīs vajadzības tiek 

risinātas, balstoties uz pastāvošo tiesisko regulējumu un ar mehānismiem, kas izveidoti ar 

Direktīvu 2012/29/ES.  

 

Jāsaka, Direktīva 2012/29/ES šķiet uzskatāma par tiesību aktu, kas veido vispārējo tiesisko 

regulējumu attiecībā uz terorismā cietušo aizsardzību, atbalstīšanu un tiesībām. Direktīvas 

2012/29/ES pamatā ir LESD 82. panta 2. punkts. Ar priekšlikuma 24.–26. panta noteikumiem 

iecerēts šo tiesisko regulējumu papildināt. Saskaņā ar 24. panta 7. punktu tekstā, par kuru 

panākta vienošanās, „direktīvu piemēro papildus Direktīvā 2012/29/ES paredzētajiem 

pasākumiem un tos neskarot”. 

 

                                                 
1  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīva 2012/29/ES, ar ko 

nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un 

aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/220/TI (OV L 315, 14.11.2012., 57. lpp.). 
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Detalizēta šo noteikumu un attiecīgo apsvērumu analīze šo apgalvojumu apstiprina. 

Priekšlikums neskar jēdziena „cietušais” definīciju, kas dota Direktīvas 2012/29/ES 2. pantā. 

Priekšlikuma 24. panta 1. punktā atkārtots jau Direktīvas 2012/29/ES 40. apsvērumā ietvertais 

princips (ex officio kriminālprocesa uzsākšana par noziedzīgu nodarījumu). 2. punktā minēti 

atbalsta dienesti, kas jau ir izveidoti saskaņā ar Direktīvu 2012/29/ES, un ir skaidri noteikts, 

ka specializētu atbalstu var sniegt „esošas vienības”. 24. panta 3. un 4. punkta noteikumi lielā 

mērā balstīti uz Direktīvas 2012/29/ES 2. nodaļu „Informācijas sniegšana un atbalsts”. 

Turklāt 4. punkts sasaucas ar Direktīvas 2012/29/ES 26. pantu „Dienestu sadarbība un 

koordinācija”. 24. panta 5. punktā skatīta teroristu uzbrukumos cietušo medicīniskā aprūpe un 

uzsvērts, ka tā jāsniedz „saskaņā ar valsts veselības aprūpes sistēmu”. Cietušo medicīniskā 

aprūpe skatīta jau Direktīvas 2012/29/ES 38. apsvērumā un 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā. 

Priekšlikuma 24. panta 6. punktā minēta juridiskā palīdzība, kam cietušajiem vajadzētu būt 

piekļūstamai „saskaņā ar Direktīvas 2012/29/ES 13. pantu”. 25. pants attiecas uz terorismā 

cietušo aizsardzības pasākumiem, kam jābūt pieejamiem „saskaņā ar Direktīvu 2012/29/ES”. 

26. pantā skatītas terorismā cietušo, kas ir citas dalībvalsts iedzīvotāji, tiesības. Direktīvas 

2012/29/ES 17. panta nosaukums ir „Cietušā, kas ir citas dalībvalsts iedzīvotājs, tiesības”, un 

tā noteikumi ir līdzīgi. 

 

Aktā ietverti dažādi citi noteikumi, piemēram, par izmeklēšanas līdzekļiem un konfiskāciju, 

informācijas apmaiņu, pasākumiem, kas saistīti ar tiešsaistes saturu, kā arī par palīdzību 

cietušajiem un viņu aizsardzību. Taču nešķiet, ka šiem noteikumiem būtu patstāvīgs sui 

generis mērķis. Liekas, ka tie nostiprina un balsta dominējošo sastāvdaļu, lai reakcija uz 

vērtību apdraudējumu, ko rada terorisms, būtu visaptveroša. 

 

Tāpēc, pat ja principā LESD 82. panta 2. punkta c) apakšpunktu būtu iespējams pievienot 

priekšlikuma juridiskajam pamatam, tas — ņemot vērā priekšlikuma pašreizējās redakcijas 

mērķa un satura izvērtējumu — nav uzskatāms par dominējošu vai līdzvērtīgu mērķi vai 

sastāvdaļu. Izvērtējums turklāt liek secināt, ka teksta, par kuru panākta vienošanās, noteikumi 

par cietušo tiesībām nebūtu jāuzskata par tādiem, kam ir atsevišķs, patstāvīgs mērķis. Tos 

nevajadzētu uzskatīt arī par tādiem, kas nav sekundāri attiecībā pret galveno mērķi. Tāpēc 

Tiesas judikatūrā noteiktie kritēriji, pēc kuriem izņēmuma kārtā aktam var būt vairāki 

juridiskie pamati, nešķiet izpildīti. 

 

Līdz ar to ieteicams uzskatīt, ka noteikumi par cietušo tiesībām, iespējams, ir sekundāri 

attiecībā pret dominējošo akta sastāvdaļu, ar ko paredzēts nodrošināt augstu drošības līmeni, 

saskaņojot materiālās krimināltiesības, un ka tāpēc juridiskajā pamatā iekļaut LESD 82. panta 

2. punkta c) apakšpunktu nav vajadzības un ir pamatoti to no juridiskā pamata izslēgt.  

 

 

VI. Secinājums un ieteikumi 

 

Ņemot vērā šo analīzi, secināms, ka LESD 83. panta 1. punktu var uzskatīt par pareizo 

juridisko pamatu priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par terorisma 

apkarošanu un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI par terorisma apkarošanu, jo 

terorisma apkarošana ar krimināltiesību saskaņošanu nepārprotami ir dominējošā akta 

sastāvdaļa. 
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Juridiskā komiteja 2017. gada 31. janvāra sanāksmē attiecīgi ar 18 balsīm par, 2 balsīm pret 

un 1 atturoties1 nolēma, ka būtu iespējams no priekšlikuma juridiskā pamata izslēgt 82. panta 

2. punkta c) apakšpunktu, jo tas — ņemot vērā priekšlikuma pašreizējās redakcijas mērķa un 

satura izvērtējumu — nav uzskatāms par dominējošu vai līdzvērtīgu mērķi vai sastāvdaļu.  

 

(Attiecas uz tekstu visās valodās.) 

                                                 
1  Galīgajā balsošanā piedalījās: Pavel Svoboda (priekšsēdētājs), Lidia Joanna Geringer 

de Oedenberg (priekšsēdētāja vietniece), Jean-Marie Cavada (atzinuma sagatavotājs), 

Mady Delvaux (priekšsēdētāja vietniece), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-

Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini 

Cachia, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyne Gebhardt, Sajjad Karim, 

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, 

Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka. 


