
Eirojusts tika dibināts 2002.gadā, lai uzlabotu 
nacionālo izmeklēšanas un kriminālvajāšanas 
institūciju darba efektivitāti, strādājot pie 
nopietnām pārrobežu organizētās noziedzības 
lietām Eiropas Savienības ietvaros. Tā misija ir 
atbalstīt un veicināt koordināciju un sadarbību 
starp nacionālas nozīmes institūcijām un ātri un 
efektīvi saukt likumpārkāpējus pie atbildības.

Katra no ES dalībvalstīm izvirza pārstāvi darbam 
Eirojusta mītnē Hāgā. Šie nacionālie pārstāvji 
ir pieredzējuši prokurori, tiesneši vai polici-
jas darbinieki ar līdzvērtīgu kompetenci, kuri 
īsteno Eirojusta mandātu koordinēt kompetento 
nacionālo institūciju darbu katrā krimināllietas 
izmeklēšanas un apsūdzības izvirzīšanas stadijā, 
atrisinot domstarpības un praktiskas problēmas, 
kas rodas sakarā ar atšķirībām dalībvalstu 
tiesību sistēmās.

Nacionālos pārstāvjus darbā atbalsta viņu vietnie-
ki, asistenti un nacionālo valstu izvirzītie eksperti. 
Gadījumos, kad Eirojustam ir sadarbības līgums ar 
kādu trešo valsti, Eirojustā var strādāt šīs trešās 
valsts ieceltas kontaktpersonas. Pašlaik Eirojustā 
strādā kontaktpersonas no Norvēģijas un ASV.

Eirojustā strādā 220 štata darbinieki, kuri palīdz 
īstenot Eirojusta misiju. 

KO DARA EIROJUSTS
2012.gadā Eirojusts strādāja ar 1533 lietām, īpaši 
koncentrējoties uz noziegumiem, ko ES Padome 
noteikusi kā prioritātes: terorisms, narkotiku kon-
trabanda, cilvēku tirdzniecība, krāpšana, korup-
cija, kibernoziegumi, naudas atmazgāšana un ci-
tas darbības, kas liecina par organizētu kriminālu 
grupējumu klātbūtni ekonomikā.

2012.gadā Eirojusts noorganizēja 188 koordinā-
cijas sanāksmes, kurās piedalījās dalībvalstu nacio-
nālās tiesu, izmeklēšanas un kriminālvajāšanas 

institūcijas, kā arī pārstāvji no trešajām valstīm. 
Šajās sanāksmēs tiek risinātas aktuālās problēmas 
un gatavoti plāni tādām operatīvām aktivitātēm kā 
vienlaicīgi notiekoši aresti un kratīšanas.

Eirojusts sniedz tiešu atbalstu dienās, kad notiek 
operatīvās aktivitātes. Eirojusta eksperti tiekas 
koordinācijas centrā un, pienākot noteiktajai die-
nai, palīdz nodrošināt pierādījumu pieņemamību 
dažādās jurisdikcijās, noformēt Eiropas Aresta or-
derus un citus tiesiskās palīdzības lūgumus.

Eirojusta galvenie uzdevumi un tiesības iet-
ver atbildēšanu uz lūgumiem pēc palīdzības no 
dalībvalstu kompetentām nacionālām institū-
cijām. Tāpat Eirojusts var lūgt dalībvalstis 
veikt izmeklēšanu vai uzsākt kriminālvajāšanu 
noteiktās lietās.

Eirojusts palīdz risināt konfliktus attiecībā uz 
jurisdikciju gadījumos, kad pienākums veikt 
izmeklēšanu vai uzsākt kriminālvajāšanu kādā 
konkrētā lietā ir vairāk nekā vienai nacionālai 
institūcijai. Eirojusts atvieglo starptautisku 
tiesiskās sadarbības instrumentu, piemēram, Ei-
ropas Aresta ordera pielietošanu. Tas arī piešķir 
finansējumu apvienoto izmeklēšanas vienību 
izveidošanai un to darbības nodrošināšanai.

EIROJUSTA PARTNERI
Eirojusta darbs ir balstīts uz ciešām attiecībām 
ar partneriem. Šie partneri ir gan nacionāla, 
gan ES līmeņa institūcijas, piemēram, Eiropas 
Tiesiskās sadarbības tīkls (EJN), Eiropols, OLAF 
(krimināllietās, kur tiek aizskartas Eiropas 
Savienības finansiālās intereses), Frontex, Int-
Cen, CEPOL un Eiropas Tiesiskās apmācības tīkls 
(EJTN), kā arī citas institūcijas. Tas strādā, lai 
nodrošinātu, ka partneri, apkarojot pārrobežu 
noziedzību (kad informācijas apmaiņa starp 
atbildīgajām iestādēm ir ārkārtīgi svarīga), ir 
gatavi vislabākajai iespējamai koordinācijai un 

sadarbībai, nodrošinot brīvību, drošību un vienādas 
tiesības visiem ES pilsoņiem.

EIROJUSTA STIPRINĀŠANA
Grozītais 2008.gada Eirojusta dibināšanas lēmums 
un Lisabonas līgums skaidri apraksta Eirojusta 
lomu, uzliekot dalībvalstīm par pienākumu sa-
darboties ar Eirojustu lietās, kur iesaistītas trīs 
vai vairāk dalībvalstis. Eirojustā var darboties arī 
trešo valstu kontaktpersonas.

Eirojusts koordinē Eiropas Tiesiskās sadarbības 
tīkla sekretariātus, veidojot kontaktpunktu tīklu 
genocīda, noziegumu pret cilvēci un kara noziegu-
mu apkarošanai, kā arī apvienoto izmeklēšanas 
vienību tīklu.

Eirojusta vīzija ir būt par vadošo institūciju un 
tiesiskās ekspertīzes centru cīņā pret organizēto 
pārrobežu noziedzību Eiropas Savienībā.

Eirojusts ir dibināts ar ES Padomes lēmumu 
2002/187/JHA, kas grozīts ar 2008.gada 16.de-
cembra Padomes lēmumu 2009/426/JHA. 

Lai iegūtu sīkāku informāciju par Eirojustu, 
apmeklējiet mūsu interneta vietni: www.eurojust.
europa.eu.
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