Terorisma finansēšanas definīcija
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas
finansēšanas novēršanas likuma 5.panta trešā un ceturtā daļā ir noteikta
sekojoša terorisma finansēšanas definīcija:
Terorisma finansēšana ir jebkādā veidā iegūtu finanšu līdzekļu vai citas
mantas tieša vai netieša vākšana vai nodošana ar mērķi tos izmantot vai zinot, ka tie
tiks pilnīgi vai daļēji izmantoti, lai veiktu vienu vai vairākas šādas darbības:
1) terorismu;
Kriminālatbildība par terorismu ir paredzēta Krimināllikuma 79.1 pantā,
kurā ir noteikts, ka
(1) Par spridzināšanu, dedzināšanu, kodolķīmisko, ķīmisko, bioloģisko,
bakterioloģisko, toksisko vai citu masveida iznīcināšanas ieroču lietošanu,
masveida saindēšanu, epidēmiju vai epizootiju izplatīšanu, personas nolaupīšanu,
ķīlnieku sagrābšanu, gaisa, sauszemes vai ūdens transportlīdzekļu sagrābšanu vai
citādām darbībām, ja tās veiktas nolūkā iebiedēt iedzīvotājus vai piespiest valsti,
tās institūcijas vai starptautiskas organizācijas izdarīt kādu darbību vai atturēties
no tās, vai kaitēt valsts, tās iedzīvotāju vai starptautiskas organizācijas interesēm
(terorisms), —
soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem
līdz divdesmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar
probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.
(2) Par valsts teritorijā vai kontinentālajā šelfā izvietotu fizisku objektu,
automatizēto datu apstrādes sistēmu, elektronisko tīklu, kā arī citu objektu, kuru
mērķis ir nodrošināt valsts drošību, iznīcināšanu vai bojāšanu, ja šādas darbības
veiktas šā panta pirmajā daļā paredzētajā nolūkā, —
soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit
līdz divdesmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar
probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.
(26.04.2018. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.05.2018.)

2) Konvencijas
par
cīņu
pret
nelikumīgu
gaisa
kuģu
sagrābšanu 1.pantā minētās darbības
“1. pants
Katra persona, kura gaisa kuģī lidojuma laikā:
a) nelikumīgi - ar spēku vai draudiem vai citādi iebiedējot, sagrābj gaisa
kuģi vai veic tā kontroli, vai mēģina veikt kādu no minētajām darbībām, vai arī
b) ir personas, kas veic vai mēģina veikt kādu no minētajām darbībām,
līdzdalībniece, ir izdarījusi noziegumu (turpmāk dēvēts par "noziegumu").”
3) 1988.gada 10.marta Konvencijas par prettiesisku darbību pret kuģošanas
drošību apkarošanu 3.pantā minētās darbības
“3.pants
1. Jebkura persona izdara likumpārkāpumu, ja tā nelikumīgi un ar nolūku:
(a) sagrābj vai realizē kuģa kontroli ar spēku vai tā pielietošanas
draudiem, vai izmantojot kādu citu iebiedēšanas formu; vai

(b) veic vardarbības aktu pret kādu personu uz kuģa, ja tas var apdraudēt
drošu kuģošanu; vai
(c) iznīcina kuģi vai rada kuģim vai kravai bojājumus, kas var apdraudēt
drošu kuģošanu; vai
(d) ievieto vai kaut kādā veicina jebkādas ierīces vai vielas ievietošanu uz
kuģa, kas var iznīcināt šo kuģi vai radīt bojājumus šim kuģim vai tā kravai, kā
rezultātā tiek apdraudēta vai var tikt apdraudēta kuģošanas drošība; vai
(e) iznīcina vai rada nopietnus bojājumus jūras kuģošanas iekārtām; vai
(f) nopietni traucē to darbību, ja šāda rīcība var apdraudēt kuģošanas
drošību; vai
(g) sniedz apzināti nepatiesas ziņas, tādējādi apdraudot kuģošanas
drošību; vai
(h) ievaino vai nogalina jebkuru personu, izdarot vai mēģinot izdarīt
punktos no (a) līdz (f) minētos likumpārkāpumus.
2. Jebkura persona izdara likumpārkāpumu, ja tā:
(a) mēģina izdarīt kādu no šā panta 1.daļā minētajiem
likumpārkāpumiem; vai
(b) ir līdzdalībniece vai kādā veidā palīdz personai, kura veic kādu no
1.daļā minētajiem likumpārkāpumiem; vai
(c) draud, izvirzot nosacījumus vai bez tiem, kā to paredz valsts
likumdošana, ar nolūku piespiest fizisku vai juridisku personu veikt vai atturēties
no jebkādas rīcības, izdarīt kādu no 1.daļas (b), (c) un (e) punktā minētajiem
likumpārkāpumiem, ja šādi draudi var apdraudēt konkrēta kuģa kuģošanas
drošību.”
4) Starptautiskās konvencijas pret ķīlnieku sagrābšanu 1.pantā minētās
darbības
“1. pants
1. Jebkura persona, kura sagrābj vai aiztur un draud noslepkavot, ievainot
vai turpināt aizturēt citu personu (turpmāk tekstā "ķīlnieks") ar mērķi piespiest
kādu trešo pusi, tas ir, valsti, starptautisku starpvaldību organizāciju, fizisko vai
juridisko personu vai personu grupu, veikt kādu darbību vai atturēties no tās kā
tieši vai netieši izteiktu nosacījumu ķīlnieka atbrīvošanai, izdara ķīlnieka
saņemšanu ("ķīlnieku sagrābšanu") šīs Konvencijas nozīmē.
2. Jebkura persona, kura:
(a) mēģina izdarīt ķīlnieku sagrābšanu vai
(b) kā līdzdalībnieks palīdz kādam, kurš izdara vai mēģina izdarīt ķīlnieku
sagrābšanu, arī izdara noziedzīgu nodarījumu šīs Konvencijas nozīmē.”
5) Starptautiskās konvencijas par cīņu pret teroristu rīkotajiem
sprādzieniem 2.pantā minētās darbības
“1. Jebkura persona izdara noziedzīgu nodarījumu šīs Konvencijas
nozīmē, ja šī persona nelikumīgi un ar nodomu nogādā, novieto, iedarbina vai
uzspridzina kādu sprāgstvielu vai citu nāvējošu ierīci kādā publiski izmantojamā
vietā, valsts vai valdības objektā, sabiedriskā transporta sistēmā vai
infrastruktūras objektā vai vērš kādu sprāgstvielu vai citu nāvējošu ierīci pret šīm
vietām:
(a) nolūkā izraisīt nāvi vai smagus miesas bojājumus vai

(b) nolūkā izraisīt plašus postījumus tādā vietā, objektā vai sistēmā, ja
šādu postījumu rezultātā rodas vai var rasties lieli ekonomiskie zaudējumi.
2. Jebkura persona arī izdara noziedzīgu nodarījumu, ja šī persona
mēģina izdarīt noziedzīgu nodarījumu, kas minēts 1.daļā.
3. Jebkura persona arī izdara noziedzīgu nodarījumu, ja šī persona:
(a) piedalās kā līdzdalībnieks tāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas
minēts 1. vai 2. daļā, vai
(b) organizē vai vada citus tāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas
minēts 1. vai 2. daļā, vai
(c) jebkādā citā veidā palīdz izdarīt vienu vai vairākus noziedzīgus
nodarījumus, kas minēti 1. vai 2. daļā un ko izdara kāda personu grupa, kas
darbojas ar kopīgu mērķi; šī palīdzība sniegta ar nolūku, un vai nu ar mērķi
veicināt vispārējo noziedzīgo darbību vai grupas mērķu sasniegšanu, vai arī
apzinoties grupas nolūkus izdarīt attiecīgo noziedzīgo nodarījumu vai noziedzīgos
nodarījumus.”
6) Kodolmateriālu fiziskās aizsardzības konvencijas 7.pantā minētās darbības
“7.pants
1. Ar nodomu veikta:
(a) neatļauta darbība, kura ietver kodolmateriālu saņemšanu, turēšanu,
izmantošanu, pārvietošanu, pārveidošanu, apglabāšanu vai izkliedēšanu un kura
izraisa vai var izraisīt nāvi vai nopietnus ievainojumus jebkurai personai vai
būtiski kaitē īpašumam;
(b) kodolmateriālu zādzība vai laupīšana;
(c) kodolmateriālu piesavināšanās vai iegūšana krāpšanās ceļā;
(d) kodolmateriālu izspiešana, draudot ar spēku vai pielietojot spēku vai
izmantojot jebkuru citu iebiedēšanas formu;
(e) draudēšana:
(i) izmantot kodolmateriālus, lai nogalinātu vai radītu nopietnus
ievainojumus jebkurai personai, vai būtiskus īpašuma bojājumus, vai
(ii) izdarīt (b) punktā minēto pārkāpumu, lai piespiestu fizisku vai juridisku
personu, starptautisku organizāciju vai valsti veikt vai atturēties veikt jebkādu
darbību;
(f) (a), (b) vai (c) punktos minēto nodarījumu mēģinājums; un
(g) darbība, kas ietver piedalīšanos jebkurā no (a) līdz (f) punktos
minētajos nodarījumos, ir nosakāma par sodāmu pārkāpumu saskaņā ar katras
Dalībvalsts nacionālajiem normatīvajiem aktiem.
2. Katra Dalībvalsts nosaka atbilstošus sodus šajā pantā minētajiem
sodāmajiem nodarījumiem, ievērojot nodarījumu smagumu.”
7) Konvencijas par cīņu pret nelikumīgām darbībām, kas apdraud civilās
aviācijas drošību, 1.pantā minētās darbības
“1. pants
1. Jebkura persona izdara likumpārkāpumu, ja tā nelikumīgi un ar nolūku:
a) gaisa kuģī lidojuma laikā veic vardarbības aktu pret kādu personu, ja
šis vardarbības akts var apdraudēt minētā gaisa kuģa drošību; vai

b) iznīcina ekspluatācijā esošu gaisa kuģi, vai rada tam bojājumus, kuru
rezultātā gaisa kuģis nav derīgs lidojumam, vai kuri apdraud tā drošību lidojumā;
vai
c) ievieto ekspluatācijā esošā gaisa kuģī jebkuru ierīci vai vielu vai veicina
to ievietošanu, kuras var iznīcināt šo gaisa kuģi vai radīt bojājumus, kuru rezultātā
gaisa kuģis nav derīgs lidojumam vai kuri apdraud tā drošību lidojumā; vai
d) iznīcina vai sabojā aeronavigācijas iekārtas, vai iejaucas to
ekspluatācijā, ja šāda darbība var apdraudēt gaisa kuģu drošību lidojumā; vai
e) sniedz apzināti nepatiesas ziņas, radot draudus gaisa kuģa drošībai
lidojumā.
2. Jebkura persona izdara likumpārkāpumu, ja tā:
a) mēģina izdarīt kādu no šā panta 1. punktā minētajiem noziegumiem; vai
b) ir līdzdalībniece personai, kas izdara vai mēģina izdarīt jebkuru šādu
noziegumu.”
8) Protokola par cīņu pret nelikumīgu vardarbību lidostās, kas apkalpo
starptautisko civilo aviāciju, kas papildina Konvenciju par cīņu pret
nelikumīgām
darbībām,
kas
apdraud
civilās
aviācijas
drošību, 2.pantā minētās darbības
“II pants
1. Konvencijas 1. pants tiks papildināts ar jaunu 1.bis. punktu:
"1.bis Persona izdara likumpārkāpumu, ja tā, izmantojot kādu ierīci, vielu
vai ieroci, nelikumīgi un ar nodomu:
a) veic vardarbību pret personu lidostā, kas apkalpo starptautisko civilo
aviāciju, ja šī darbība nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu veselībai vai
izraisīt nāvi; vai
b) sagrauj vai būtiski sabojā lidostas, kas apkalpo starptautisko civilo
aviāciju, iekārtas vai tajā novietotus gaisa kuģus, kas netiek ekspluatēti, vai arī
pārtrauc lidostas darbu, ja šāda darbība apdraud vai var apdraudēt drošību šajā
lidostā."
2. Konvencijas 1. panta 2. punkta "a" apakšpunktā pēc vārdiem "1.
punktā" tiek iekļauti šādi vārdi: "vai 1.bis punktā".”
9) Konvencijas par tādu noziedzīgu nodarījumu novēršanu, kas vērsti pret
starptautiski aizsargātām personām, un par šādu noziedzīgu nodarījumu
izdarījušo sodīšanu 2.pantā minētās darbības
2. pants
1. Ar nodomu izdarīta:
a) slepkavība, nolaupīšana vai cits uzbrukums starptautiski aizsargātai
personai vai tās brīvībai;
b) vardarbīgs uzbrukums starptautiski aizsargātas personas dienesta
telpām, privātajam mājoklim vai transportlīdzeklim, radot potenciālu
apdraudējumu šai personai vai šīs personas brīvībai;
c) draudi izdarīt jebkuru šādu uzbrukumu;
d) mēģinājums izdarīt jebkuru šādu uzbrukumu un
e) rīcība, kas ir kvalificējama kā līdzdalībnieka piedalīšanās jebkurā šādā
uzbrukumā, ikvienas dalībvalsts tiesībās tiek kvalificēta kā noziedzīgs nodarījums.
2. Katra dalībvalsts nosaka piemērotus sodus par šo noziedzīgo
nodarījumu izdarīšanu, ņemot vērā šo nodarījumu smagumu.

3. Šā panta 1. un 2.punkts neierobežo dalībvalstu pienākumus veikt visus
attiecīgos pasākumus saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, lai novērstu citus
uzbrukumus starptautiski aizsargātām personām, šādu personu brīvībai vai
cieņai.”
10) 1988.gada 10.marta Protokola par prettiesisku darbību pret nostiprinātu
platformu drošību kontinentālajā šelfā apkarošanu 2.pantā minētās darbības
“2.pants
1. Jebkura persona prettiesiski un ar nolūku izdara likumpārkāpumu, ja
tā:
(a) ar spēku vai tā pielietošanas draudiem vai citādi iebiedējot sagrābj
nostiprinātu platformu vai veic tās kontroli; vai
(b) veic vardarbības aktu pret personu, kura atrodas uz nostiprinātas
platformas, ja tādējādi tiek apdraudēta platformas drošība; vai
(c) iznīcina vai sabojā nostiprinātu platformu, tādējādi apraudot tās
drošību; vai
(d) novieto vai kādā veidā liek novietot uz platformas ierīci vai vielu, kas
var sagraut šo nostiprinātu platformu vai apdraudēt tās drošību; vai
(e) ievaino vai nogalina personu sakarā ar (a) līdz (d) punktā minēto
likumpārkāpumu izdarīšanu vai izdarīšanas mēģinājumu.
2. Jebkura persona izdara likumpārkāpumu, jā šī persona:
(a) mēģina izdarīt jebkuru no 1.daļā minētajiem likumpārkāpumiem; vai
(b) ir personas, kas izdarījusi tāda veida likumpārkāpumu, līdzdalībnieks;
(c) draud, izvirzot nosacījumus vai bez tiem, kā to paredz valsts tiesību
normas, ar nolūku piespiest fizisku vai juridisku personu veikt vai atturēties no
jebkādas rīcības, izdarīt kādu no 1.daļas (b) un (c) punktā minētajiem
likumpārkāpumiem, ja tie apdraud nostiprinātas platformas drošību.”
11) ceļošanu terorisma nolūkā;
12) iesaistīšanos teroristu grupā, tās organizēšanu vai vadīšanu;
13) personas vervēšanu, apmācīšanu vai apmācīšanos terorismam.
(4) Terorisma finansēšana ir arī jebkādā veidā iegūtu finanšu līdzekļu vai
mantas tieša vai netieša vākšana vai nodošana teroristu grupas vai atsevišķa terorista
rīcībā.
Kriminālatbildība par terorisma finansēšanu ir paredzēta Krimināllikuma 79.2
pantā, kurā ir noteikts, ka
(1) Par terorisma finansēšanu —
soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz
divdesmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas
uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
(2) Par terorisma finansēšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā, —
soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz
divdesmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas
uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
(26.04.2018. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.05.2018.)

