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Eurojustis käivitati õigusalane terrorismivastase võitluse register: 
terrorrismile reageerimise õigusalane kiirendamine ja tugevdamine 

Haag/Brüssel, 5 september 2019 

Eurojustis käivitati terrorismivastase võitluse register, et täiustada liikmesriikide 

õigusalast reageerimist terrorismiohtudele ja tugevdada kodanike turvalisust. 1. 

septembril käivitatud terrorismivastase võitluse registrisse (Counter-Terrorism 

Register, CTR) koondatakse oluline õigusalane teave, mis aitab tuvastada seoseid 

terroriaktide kahtlusaluste suhtes algatatud menetlustes. Terrorismivastase võitluse 

registrit haldab Haagis asuv Eurojust ööpäev läbi, pakkudes sedasi siseriiklikele 

õigusasutustele proaktiivset tuge . Selline tsentraliseeritud teave aitab prokuröridel tööd 

aktiivsemalt koordineerida ja tuvastada kahtlusaluseid või võrgustikke, mida 

konkreetsetel juhtudel uuritakse ja millel on võimalikud piiriülesed seosed. 

Eurojusti president hr Ladislav Hamran ütles: „Terrorismivastase võitluse register on suur samm 

edasi terrorismivastases võitluses. Ajal, mil terroristid tegutsevad üha rohkem piiriülestes 

võrgustikes, peab EL sama tegema. Andes kiiret tagasisidet piiriüleste sidemete kohta 

kriminaalmenetluste vahel, saame paremini koordineerida ja kiirendada toimingute teostamist 

terroristlikes tegevustes osalemises kahtlustatavate suhtes. Õige teabe omamine on 

terrorismivastases võitluses väga oluline ning tugevdab ELi kui piirkonda, kus valitseb õiglus ja 

turvalisus.” 

Hr Frédéric Baab, kes oli kuni viimase ajani Prantsusmaa esindaja Eurojustis ja 

terrorismivastase võitluse registri algataja, tõdes: „Terrorismivastases võitluses tuleb vältida 

kõiki pimealasid. 13. novembril 2015 Pariisis ja Saint-Denis's toimunud terrorirünnakutega seoses 

saadud kogemused näitasid vajadust omada täielikku ülevaadet kõigist käimasolevatest 

kriminaalmenetlustest liikmesriikides. Eurojusti terrorismivastase võitluse registri näol on meil 

vahend, mida vajame operatiivtasandil, et toetada terrorismiga seotud juhtumite uurimise 

koordineerimist.” 

Pärast 2015. aasta novembris Prantsusmaal Pariisis ja Saint-Denis's toimunud terrorirünnakuid 

tuvastati kohe kahtlusaluste vahelised piiriülesed sidemed. Seejärel algatasid Prantsusmaa, 

Saksamaa, Hispaania, Belgia, Itaalia, Luksemburg ja Madalmaad registri loomise Eurojustis, et 

koguda õigusalast teavet terroristide tegevuse ja võrgustike kohta ning teha kindlaks 

koordineerimisvajadused. 

Nõukogu otsuse 2005/671/JSK alusel on nüüd loodud register Euroopa Komisjoni, Euroopa 

Parlamendi terrorismivastase võitluse erikomisjoni ja ELi terrorismivastase võitluse 

koordinaatori toetusel. Terrorismivastase võitluse rahvusvahelist ja mitmepoolset mõõdet ning 

teabe jagamise tähtsust näitab käimasolevate kriminaalmenetluste kasvav arv, millest Eurojusti 

teavitatakse. 2018. aastal ulatus nende arv 580-ni. 

Kõik liikmesriigid saavad kasutada terrorismivastase võitluse registrit ning neil palutakse 

registreerida jooksva kuu teave kahtlusaluste ja juhtumite kohta. Välja on töötatud spetsiaalne 

vorm ja kokku on lepitud ühtsed standardid esitatavale teabele. Seeläbi on tagatud vastavus 

kõigile kehtivatele andmekaitse-eeskirjadele. Registri jaoks esitavad Eurojustile teavet pädevad 

siseriiklikud ametiasutused. 

Terrorismivastase võitluse register, mis on ainulaadne ELi-ülene andmebaas igat liiki 

terroriaktide jaoks, on ühtlasi suunatud mittedžihaadi-terrorismist, sealhulgas äärmuslikest 

parem- ja vasakpoolsetest rühmitustest tulenevale suurenevale ohule Euroopas. 

Terrorismivastase võitluse register keskendub täielikult kriminaalmenetlustele ning 

süüdimõistvatele kohtuotsustele ega kattu Europoli teostatava kuritegevuse ohu analüüsiga. 


