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1. KOMPENSĀCIJU MEHĀNISMI NOZIEDZĪGOS NODARĪJUMOS 

CIETUŠAJIEM – EIROPAS VALSTU PIEREDZE 

Eiropas un citās valstīs atbalsta mehānismu izveide noziedzīgos nodarījumos cietušajiem atkarīga no 

divām komponentēm – konkrētajā valstī definētās kriminālpolitikas (a) un atbilstoši tajā ietverto vērtību 

saturam - izraudzītajiem rīkiem šīs politikas īstenošanai (b). Šodien kompensāciju sistēma noziedzīgos 

nodarījumos cietušajiem vairs netiek izprasta šaurā nozīmē – tikai kā formāla tiesība uz noteiktu finanšu 

līdzekļu saņemšanu, jo visi ar noziegumu radītie kaitējumi nav cietušajiem atlīdzināmi naudas 

izteiksmē. Tāpēc daudzās valstīs kompensāciju mehānisms ir attīstījies kā visaptveroša noziedzīgos 

nodarījumos cietušo cilvēku atbalsta sistēma, kas ietver tādas sastāvdaļas kā atbalsts saskarsmē ar 

tiesību aizsardzības un citām valsts, pašvaldību iestādēm; emocionāls atbalsts uzreiz pēc kaitējuma 

nodarīšanas un psiholoģiska palīdzība; īpaša gādība par noziegumā bojā gājušās personas 

pārdzīvojušajiem tuviniekiem, jo īpaši bērniem. Šāda kompensējoša mehānisma ieviešanas rezultātā tiek 

mazinātas ar noziedzīgo nodarījumu izraisītās kaitīgās sekas virknei cilvēku, ne vien konkrētajai 

personai, pret kuru nodarījums bijis vērsts. Atbalsts noziedzīgos nodarījumos cietušajiem ir pasākumu 

kopums, kuru ietekmi valsts un sabiedrība izjūt gan ikdienā, gan ilgtermiņā, kā reālus un izmērāmus 

rezultātus. Tos izjūt konkrēti cilvēki – tie ir izārstēti no sakropļojumiem, izveseļojoties iekļaujas darba 

tirgū un paši rūpējas par saviem bērniem; tie ir izaudzināti un izglītību ieguvuši jaunieši, kas vairo valsts 

ekonomisko izaugsmi, nevis kļūst par likumpārkāpējiem vai personām, kas dzīvo uz valsts rēķina. 

Noziedzīgos nodarījumos cietušo atbalsta sistēma ir viens no priekšnoteikumiem garīgi un fiziski 

veselīgas, ilgtspējīgas sabiedrības veidošanā. 

1.1.Anglija, Velsa un Skotija1 

Kompensāciju sistēma Lielbritānijā ir attīstījusies, sākot no pagājušā gadsimta 60-tajiem gadiem. 

No 1996.gada 1.aprīļa tika izveidota pilnīga normatīvā bāze, tai skaitā vispārīgs tiesiskais regulējums 

1988.gada Kriminālās Justīcijas likumā (Criminal Justice Act, 19882 - angļu val.) (a); speciāls tiesiskais 

regulējums Noziedzīgos nodarījumos cietušo kompensāciju likumā (Criminal Injuries Compensation 

Act, 19953 - angļu val.) (b) un procesuālais dokuments augstāk nosaukto tiesību normu precīzai 

piemērošanai – Noziegumos nodarīto kaitējumu kompensācijas shēma (The Criminal Injuries 

                                                             
1 Autora piezīme: Anglijā, Velsā un Skotijā atbalsta pasākumus noziegumos cietušajiem nodrošina atsevišķas labdarības 
organizācijas, piemēram, Anglijā un Velsā: Victim Support - http://www.victimsupport.org.uk/, bet Skotijā atsevišķa 
organizācija: Victim Support Scotland - http://www.victimsupportsco.org.uk/page/index.cfm [skatīts 25.02.2013] 
2Criminal Justice Act 1988. Pieejams: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/33/contents [skatīts 14.12.2012]. 
3 Criminal Injuries Compensation Act 1995. Pieejams: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1995/53/contents [skatīts 
04.12.2012]. 
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Compensation Scheme, 19964 - angļu val.) (c). Sākot no 1964.gada, Lielbritānijā, proti – Skotijā, 

Anglijā un Velsā, kopumā ir bijušas izveidotas 8 kompensāciju shēmas – 1964., 1979., 1983., 1990., 

1995., 2001. un 2012.gados, pēdējā no kurām ir stājusies spēkā 2012.gada nogalē5. 

Saskaņā ar 2012.gada shēmas nosacījumiem valsts garantē kompensāciju par nodarīto kaitējumu 

personām, kuras cietušas no noziedzīgiem nodarījumiem, kā rezultātā guvušas kaitējumu veselībai. 

Svarīgi atzīmēt, ka Lielbritānijas valsts kompensāciju shēmā paredzētās kompensācijas piešķīrums ir 

atkarīgs no noziedzīga nodarījuma rezultātā radītā kaitējuma smaguma cietušajam, nevis no noziedzīgā 

nodarījuma smaguma pakāpes. Saskaņā ar shēmu cietušie, kuri atbilst kompensāciju piešķiršanas 

kritērijiem, var pretendēt uz kompensācijām, kas atbilst viņiem nodarītajam kaitējumam, sākot no vienas 

līdz 250 tūkstošiem sterliņu mārciņu apmērā. 

Uz kompensāciju var pretendēt personas, kuras cietušas no vardarbīgiem noziedzīgiem 

nodarījumiem un kuras ir Apvienotās Karalistes valsts piederīgie, kurām ir vai ir bijusi legāla saikne ar 

Apvienoto Karalisti6, personām, kuras ir cilvēku tirdzniecības upuri, personām, kurām ir piešķirts 

pagaidu aizsardzības vai humanitārās aizsardzības statuss, vai patvēruma meklētāja statuss. 

Kompensācija tiek izmaksāta cietušajiem, kas ir tiešie vardarbības upuri; uzņēmušies attaisnojamu risku, 

lai novērstu noziegumu; guvuši psiholoģisku traumu, kļūstot par nozieguma aculieciniekiem; ir 

vardarbīga noziedzīga nodarījuma rezultātā miruša cilvēka tuvinieki; cilvēkiem, kuri ir bijuši materiāli 

vai fiziski atkarīgi, vai tuvinieki personai, kura ir mirusi no noziedzīgā nodarījuma rezultātā tai 

nodarītajiem miesas bojājumiem. 

CICA (Criminal Injuries Compensation Authority (CICA) – angļu val.)7, kas ir 1990.gadā 

izveidota institūcija kompensāciju shēmu apsaimniekošanai, kompensācijas pieprasījumu ir tiesības 

noraidīt virknē gadījumu, kas ir saistīti ar paša cietušā uzvedību pirms kaitējuma rašanās, tā laikā vai 

pēc tam – ja cietušajam pašam ir reģistrēta sodāmība; ja cietušais nesadarbojas vai nepienācīgi 

sadarbojas ar policiju, proti, nesniedz informāciju vai citādi liek šķēršļus noziedzīgā nodarījuma 

izmeklēšanai. Ja personai kaitējums nodarīts, kamēr tā bijusi nepilngadīga, bet policijai tas nav paziņots, 

tiek uzskatīts, ka pieteikums ir iesniegts noteiktajā 2 gadu periodā, un tas nav noraidāms. Lai 

pārliecinātos par to, vai pieprasītā kompensācija ir izmaksājama, kādā apmērā un kam, CICA veic divu 

veidu darbības – pieprasa pierādījumus kompensācijas pieprasījuma iesniedzējam (a) un pati iegūst 

pierādījumus, kā arī apkopo tos (b).  

                                                             
4The Criminal Injuries Compensation Scheme, 1996. Pieejams: http://ej.uz/hvzb [skatīts 14.12.2012]. 
5 Criminal Injuries Compensation Scheme, 2012. Pieejams: http://www.justice.gov.uk/victims-and-witnesses/cica, [skatīts 
19.12.2012].  
6 A guide to the Criminal Injuries Compensation Scheme 2012, 4.daļa. Pieejams: 
http://www.justice.gov.uk/downloads/victims-and-witnesses/cic-a/how-to-apply/cica-guide.pdf [skatīts 19.12.2012]. 
7 Criminal Ijuries Compensation Authority: Account 1998-99, March 29, 2000. Pieejams: http://www.official-
documents.gov.uk/document/hc9900/hc03/0357/0357.pdf  [skatīts 07.12.2012]. 
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Atsevišķos gadījumos CICA cietušajam var prasīt atmaksāt atpakaļ saņemto kompensāciju, 

ja - cietušais nav sadarbojies ar tiesību aizsardzības iestādēm, tāpēc likumpārkāpēju nav bijis iespējams 

saukt pie atbildības (a); cietušais ir apzināti maldinājis CICA, slēpjot lietā svarīgus faktus (b); cietušais 

ir saņēmis kompensāciju par to pašu kaitējumu no citiem avotiem (c).  

Paredzēti dažādi kompensāciju veidi atkarībā no tā, kādus kaitējumus paredzēts ar šo 

maksājumu kompensēt - par nodarīto kaitējumu; ienākumu zaudējumu; īpašu izdevumu segšanai; sakarā 

ar tuvinieka zaudējumu; maksājums bērnam; sakarā ar apgādnieka zaudējumu; maksājumi apbedīšanas 

izdevumu segšanai. 

Ņemot vērā, ka cietušo atbalsta sistēma darbojas starpinstitucionālā vidē (policija, liecinieku 

aizsardzības dienests, prokuratūra, Viņas Majestātes tiesu dienests, Nepilngadīgo likumpārkāpēju 

uzraudzības dienests u.c.), ir svarīgi, lai būtu noteikts starpinstitucionālās sadarbības ietvars, un to 

nosaka Prakses kodekss darbam ar cietušajiem, kas izstrādāts un pieņemts, pamatojoties uz 2004.gada 

Vardarbības mājsaimniecībā, noziedzības un cietušo likuma nosacījumiem (Domestic Violence, Crime 

and Victims Act, 20048 - angļu val.). Prakses kodeksā darbam ar cietušajiem tiek sniegts to institūciju 

uzskaitījums, kurām Anglijā un Velsā, kā arī atsevišķās citās Lielbritānijas teritorijās, ir pienākums 

sniegt noziedzīgos nodarījumos cietušajiem to pakalpojumu minimumu, kas paredzēts Lielbritānijas 

tiesību aktos, tāpat kodeksā noteikta arī sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība. Veidojot atbalsta 

sistēmu cietušajiem, ir jāņem vērā, ka tā nav vien integrēta justīcijas sistēmā, bet iziet tālu ārpus tās, 

ietverot tādas jomas kā sociālo nodrošinājumu, medicīnisko palīdzību un citus atbalsta pasākumus. 

Jebkuras izmaiņas normatīvos aktos, kas nav salāgotas, lai darbotos cietušā interesēs sistēmas ietvaros 

kopumā, var novest pie šīs atbalsta sistēmas vājuma vai mazspējas, proti, ja kāda no cietušo grupām tiek 

izkļauta no juridiskās palīdzības sistēmas, šo personu grupa vairs nevar piedalīties pārējos formālajos 

procesos un saņemt no valsts to atbalstu, kas tai ir paredzēts un nepieciešams. Ir pamats uzskatīt, ka 

cietušo atbalsta sistēma vienas valsts ietvaros ir kompleksa sistēma, kur katram sistēmu veidojošam 

elementam – tiesiskajam regulējumam, juridiskajai palīdzībai, patversmēm, nevalstiskajam sektoram un 

citiem, ir būtiska nozīme. 

1.2. Ziemeļīrija 

Ziemeļīrijā kompensāciju sistēmas mehānisma vadība uzticēta Tieslietu departamenta izpildu 

aģentūrai9 (turpmāk aģentūra), kura ir dibināta 1992.gada 1.aprīlī. Aģentūra administrē piecas 

kompensāciju shēmas, kuru ietvaros sedz zaudējumus noziedzīgos nodarījumos cietušajām personām, 

                                                             
8 Domestic Violence, Crime and Victims Act, 2004. Pieejams: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/28/contents [skatīts 
07.12.2012]. 
9Compensation Agency. Pieejams: http://www.dojni.gov.uk/index/compensation-agency.htm [skatīts 10.02.2013]. 
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kurām ir radušies fiziska rakstura kaitējumi un/vai mantiska rakstura zaudējumi citu personu 

prettiesiskas rīcības rezultātā. Persona, kura cietusi zaudējumus citas personas pretlikumīgas rīcības dēļ, 

var saņemt kompensāciju gan par tai nodarītajiem fiziskajiem un mentālajiem kaitējumiem, gan arī par 

mantiska rakstura zaudējumiem.  

Atbalsta sistēma noziedzīgos nodarījumos cietušajām personām ir veidota divos blokos: 

nodrošinot cietušajam finansiālu kompensāciju10, lai atlīdzinātu noziedzīga nodarījuma rezultātā 

nodarīto fizisko un mentālo kaitējumu; nodrošinot cietušajam psiholoģisku, emocionālu un praktisku, tai 

skaitā juridisku, atbalstu pēc noziedzīgā nodarījuma (to dara valsts iestādes kopā ar nevalstiskajām un 

labdarības organizācijām). Lai visu augstāk minēto veiktu, tiek noteikts sadarbības institūciju loks, kas 

sastāv no dažādām valsts institūcijām – tās sadarbojas atbalsta sniegšanā cietušajiem savas kompetences 

ietvaros saskaņā ar Prakses kodeksā noteikto noziedzīgos nodarījumos cietušajiem11, sadarbībā 

iesaistās arī cietušo atbalsta organizācija Cietušo Atbalsts Ziemeļīrijā12. Prakses kodekss iedala cietušos 

grupās, lai būtu iespējams organizēt atbalsta resursus atbilstoši cietušo vajadzībām. Atbalsta sistēma 

organizēta tā, lai būtu iespējams sniegt atbalstu ne vien noziedzīgos nodarījumos cietušajiem, bet arī 

lieciniekiem. Ar abu kategoriju personām atbalsta sistēma strādā, izdalot jutīgās grupas, pie kurām 

pieskaitāmi cietušie vai liecinieki, kas cietuši no seksuāla rakstura uzbrukumiem vai ir iebiedēti. 

Cietušo atbalsta sistēma tiek organizēta, definējot institūcijām kompetenču jomas (a) un 

izveidojot kompetenču jomu sasaisti (b) tādā veidā, lai cietušajiem un lieciniekiem starpinstitucionālie 

sadarbības veidi būtu skaidri saprotami un atbilstoši katra vajadzībām. Starpinstitucionālās sadarbības 

modelī ietverta policija, Kompensāciju aģentūra, Jauniešu Justīcijas aģentūra, Probācijas dienests, 

Cietumu dienests, kā arī labdarības un atbalsta organizācija Cietušo Atbalsts Ziemeļīrijā u.c.. Prakses 

kodeksā ir noteikts starpinstitūciju grupas tiesiskais statuss un kompetence – tai skaitā nacionālo cietušo 

aptauju un sūdzību analīze, profesionālu diskusiju organizēšana reizi 6 mēnešos, cietušo un liecinieku 

politikas plānošana. Starpinstitucionālās sadarbības modelis, kas tiek lietots Z-Īrijā, uzskatāms par 

veiksmīgu arī tāpēc, ka paredz regulāru un starpinstitucionālu pastāvošās sistēmas monitoringu – ņemot 

vērā, ka par rezultātu izvērtēšanu ir atbildīgas vairākas institūcijas uzreiz, ir pamats uzskatīt, ka šāds 

vērtējums ir gan objektīvāks un atbilstošāks reālajai situācijai, gan arī satur iespēju uzreiz reaģēt uz 

trūkumiem jebkurā sistēmas daļā, izvairoties no birokrātijas un atbildības novelšanas no vienas 

institūcijas uz otru. Iespējams, ka šāda modeļa virzienā ir jālūkojas Latvijai, veidojot efektīvu Atbalsta 

sistēmu noziegumos cietušajām personām. 

                                                             
10Compensation for Victims of Crime NI. Pieejams: http://www.nidirect.gov.uk/index/information-and-services/crime-
justice-and-the-law/victims-and-witnesses-of-crime/compensation-for-victims-of-crime.htm [skatīts 02.02.2013]. 
11 Cietušo kodekss Z-Īrija. Pieejams: http://www.dojni.gov.uk/code_of_practice_for_victims_of_crime [skatīts 02.02.2013]. 
12 Victim Support NI. Pieejams: http://www.victimsupportni.co.uk/ [skatīts 02.02.2013]. 
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1.3. Igaunijas Republika 

Igaunijas cietušo atbalsta sistēma un tās tiesiskais regulējums attīstīts pēdējo desmit gadu laikā. 

No 2004. gada 1. februāra ir spēkā Cietušo atbalsta likums13 (Victim Support Act  - angļu val.), kas, 

salīdzinājumā ar iepriekšējo regulējumu, palielināja kompensācijas piešķiršanas gadījumu loku un 

kompensācijas apmēru14. Papildus minētajam normatīvajam regulējumam Igaunijas valdība ir 

apstiprinājusi programmu „Creation of the system of aid to victims of crime”, kuras mērķis radīt cietušo 

atbalsta sistēmu, veidot saprotošu un atbalstošu sabiedrisko domu, kā arī nodrošināt palīdzību 

cietušajiem un veikt pētniecisko darbu, rosinot un izstrādājot normatīvo aktu izmaiņas, veidot Cietušo 

reģistru un pilnveidot to.15 Cietušo atbalsta sistēmas mērķis ir sniegt valsts palīdzību cietušajam tādā 

veidā, lai viņi varētu tikt galā ar noziedzīgā nodarījuma sekām un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Norādīts, ka 

cietušajiem nepieciešama gan emocionāla, gan juridiska, gan materiāla palīdzība un šai palīdzībai ir 

jābūt savlaicīgai.16 Cietušo atbalsta sistēmu Igaunijā veido pakalpojumi, kas izpaužas cietušajiem 

pieejamu speciālistu konsultāciju, finansiālu kompensāciju veidā, kā arī sniedzot atbalstu saskarsmē ar 

valsts un pašvaldību institūcijām. 

Sakarā ar noziedzīga nodarījuma notikumu uz kompensāciju var pretendēt personas, kuras ir 

Igaunijas Republikas pilsoņi; kas dzīvo Igaunijā, pamatojoties uz ilgtermiņa vai pagaidu uzturēšanās 

atļauju; Eiropas Savienības pilsoņi; to valstu pilsoņi, kuras ir pievienojušās Eiropas Konvencijai par 

kompensācijām vardarbīgos noziegumos cietušajiem (European Convention on Compensation of 

Victims of Violent Crimes – angļu val.); kam piešķirta starptautiskā aizsardzība un kuras likumīgi 

uzturas Igaunijas teritorijā. Pieteikumu kompensācijas saņemšanai iesniedz Igaunijas Republikas 

Sociālās apdrošināšanas aģentūrā vai pārrobežu gadījumos – attiecīgās valsts kompetentajā iestādē. 

Sociālās apdrošināšanas aģentūra pēc dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu 3 mēnešu laikā, bet 

cietušajam sniedz atbildi 10 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Pārrobežu lietās kompensāciju 

lietu izskatīšanas kārtība un izmaksas termiņi atšķiras. 

Kompensāciju izmaksā cietušajai personai (a), kas cietusi no noziedzīga nodarījuma Igaunijas 

Republikas teritorijā, vai arī ir tās apgādājamajam (b), bet likums nosaka, ka noziedzīgajam 

nodarījumam ir jābūt notikušam Igaunijas Republikas teritorijā17; fiziskai personai, kas uzņemas cietušā 

medicīnisko aprūpi vai apbedīšanu, ir tiesības saņemt kompensāciju par izdevumiem saskaņā ar Cietušo 

                                                             
13Victim Support Act. Pieejams: http://www.legaltext.ee/indexen.htm [skatīts 23.01.2013.]. 
14European Committee of Social Rights - European Social Charter ( Revised) Conclusions 2006, Volume 1: Albania, 
Bulgaria, Cyprus, Estonia, Finland, Ireland, Italy, Council of Europe, 2007. p.214.  
15Tenno P. Estonia Kuressaare. Victim support in weak population. Pieejams: 
http://www.envisvictimsupport.eu/?p=664[skatīts 23.01.2013.]. 
16Victim support. Pieejams: http://www.sm.ee/eng/activity/benefits-and-support/victim-support.html [skatīts 23.01.2013.]. 
17Victims: Support and Assistance. Council of Europe, 2007. - p. 217. 
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atbalsta likumu18 (c); cietušajiem ārpus Igaunijas teritorijas, ja cietušais ir Igaunijas iedzīvotājs vai 

Igaunijas pilsonis, kas noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīdī nav dzīvojis Igaunijas teritorijā, jo 

strādājis vai mācījies citā valstī, kur kompensāciju nav pieprasījis (d); kompensāciju izmaksā arī 

personai, kura ir centusies novērst noziedzīgo nodarījumu un tā rezultātā tai radies kaitējums (e). 

Kompensāciju izmaksā, ja cietušais gūst nopietnu kaitējumu veselībai (serious damage – angļu val.) un 

veselības traucējumi ilgst vismaz 6 mēnešus vai noziedzīgā nodarījumā gūtā kaitējuma rezultātā viņš 

zaudējis dzīvību. Igaunijas Cietušo atbalsta likums (8. panta trešā daļa) paredz, ka kaitējums ir 

kompensējams arī tajos gadījumos, ja vainīgo nav iespējams saukt pie kriminālatbildības, tas nav 

identificēts vai aizturēts, vai vainīgo personu nevar notiesāt citu iemeslu dēļ, bet savāktie pierādījumi 

liecina par to, ka izdarītās darbības ir bijušas kaitīgas. Kompensācijas izmaksa tiek veikta nepabeigtā 

kriminālprocesā, ja lietas faktiskie apstākļi ir skaidri. Tikai tajos gadījumos, ja par lietas apstākļiem ir 

šaubas, kompensāciju var izmaksāt arī pēc tiesas sprieduma spēkā stāšanās. 

Kompensācijas apjoms par materiāliem zaudējumiem nevar pārsniegt 80% no kopējiem 

cietušajai personai radītajiem zaudējumiem, bet ne vairāk par  9590 eiro vienam cietušajam vai visiem 

viņa apgādājamajiem kopā19. Cietušo atbalsta likums nosaka arī gadījumus, kuros cietušajiem 

kompensācijas nemaksā – ja persona pati izraisījusi vai sekmējusi nozieguma izdarīšanu vai arī tai 

nodarītie zaudējumi iestājušies dēļ viņas neapdomātas vai tīšas rīcības (a); ja cietušais nav ziņojis 

policijai par noziedzīgu nodarījumu 15 dienu laikā, lai gan viņam bijušas iespējas to izdarīt; ja cietušais 

ir notiesāts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai arī viņa sodāmība nav dzēsta. 

Pēc tam, kad cietušajam kompensācija izmaksāta, regresa prasība no cietušā pāriet valstij par 

tādu summu, ko valsts izmaksājusi cietušajam. Regresa procesā valsti pārstāv Sociālo lietu ministrija 

(Minister of Social Affairs – angļu val.). Ja pēc kompensācijas piešķiršanas saņēmējs saņem 

kompensāciju par to pašu kaitējumu no noziedzīga nodarījuma izdarītāja vai cita avota, saņēmējam ir 

pienākums par to ziņot Sociālās apdrošināšanas aģentūrai un atmaksāt kompensācijas summu apjomā, 

kādā viņš to saņēmis no noziedzīga nodarījuma izdarītāja vai cita avota. 

1.4. Lietuvas Republika 

Lietuvas Republikā darbs pie noziedzīgos nodarījumos cietušo kompensāciju sistēmas tiesiskā 

regulējuma uzsākts 2002.gadā, izstrādājot likumprojektu noziegumos cietušo fonda izveidei. Pēc 

vairākkārtējas likumprojekta pārstrādes, 2005. gada 30. jūnijā tika pieņemts Lietuvas Republikas likums 

„Par vardarbīgos noziegumos nodarītā kaitējuma kompensēšanu” (The Law of the Republic of Lithuania 

                                                             
18State compensation of victims of crime. Pieejams: http://www.ensib.ee/state-compensation-of-victims-of-crime/ [skatīts 
24.01.2013.]. 
19State compensation of victims of crime. Pieejams: http://www.ensib.ee/state-compensation-of-victims-of-crime/ [skatīts 
24.01.2013.]. 
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on Compensation of Damage Caused by Violent Crimes – angļu val.) (turpmāk – Lietuvas kompensāciju 

likums) ar kura starpniecību Lietuva pārņēma Eiropas Padomes 2004. gada 29. aprīļa direktīvu 

2004/80/EK20 „Par kompensāciju noziegumos cietušajiem”, nosakot kompensāciju sistēmu par 

vardarbīgos  noziegumos nodarītu kaitējumu. Savukārt Lietuvas Kompensācijas likuma spēkā esošā 

redakcija21 stājās spēkā 2009.gada 1.martā. Kompensācijas likums paredz, ka valsts kompensāciju var 

saņemt par divu veidu zaudējumiem – materiāliem (a) un morāliem (b), kas radies vardarbīga 

nozieguma rezultātā, un paredz divus kompensācijas saņemšanas veidus: nenoslēgtā (avansā) vai 

noslēgtā kriminālprocesā. 

Lietuvas kompensāciju likums paredz kompensāciju tikai vardarbīgos noziegumos cietušām 

personām – pret kurām vērstu pretlikumīgu darbību rezultātā ar nodomu atņemta dzīvība; nodarīts tīšs 

smags vai vidēji smags kaitējums personas veselībai; veikti vidēji, smagi vai sevišķi smagi noziedzīgi 

nodarījumi pret personas brīvību, seksuālo neaizskaramību vai pašnoteikšanos. Kompensāciju likuma 

izpratnē cietušais ir persona, kurai tīša vardarbīga nozieguma rezultātā nodarīts materiāls un (vai) morāls 

kaitējums, vai, ja vardarbīgā nozieguma rezultātā cietušajam ir atņemta dzīvība, tā laulātais vai mirušā 

cietušā apgādībā esošas personas. Par apgādībā esošām personām likumā tiek atzīti cietušā 

nepilngadīgie, adoptētie bērni, darba nespējīgie vecāki vai citas apgādājamās darbnespējīgās personas, 

kas tika apgādātas, vai, kam bija tiesības būt apgādātiem cietušās personas nāves dienā, kā arī mirušā 

cietušā bērni, kas dzimuši pēc viņa nāves iestāšanās. 

Lai Lietuvas Republikā saņemtu kompensāciju ir (vai nav) jāpastāv šādiem apstākļiem – 

noziedzīgajam nodarījumam ir jābūt izdarītam Lietuvas Republikas teritorijā; zaudējumu summa 

nedrīkst būt jau atlīdzināta no citiem kompensācijas mehānismiem (apdrošināšana, sociālā palīdzība vai 

likumpārkāpēja kompensācija cietušajam); kompensācijas pieteikumam ir jābūt iesniegtam ne vēlāk kā 

10 gadus pēc tiesas lēmuma, ar kuru noteikta kompensācijas saņemšanas tiesība; tiesu izpildītājs 

objektīvu iemeslu dēļ nav varējis piedzīt kompensāciju no likumpārkāpēja (nav mantas vai finanšu 

līdzekļu, pret ko vērst attiecīgo piedziņu). 

Noteikts22, ka maksimālais kompensējamais materiālā zaudējuma apmērs ir 100 iztikas 

minimumi 23 (aptuveni LVL 2 652,-), bet morālā zaudējuma apmērs ir 120 iztikas minimumi (aptuveni 

LVL 3 182,4), gadījumos, kad iestājusies cietušās personas nāve. Lietuvas kompensācijas likums paredz 

vardarbīgos noziegumos cietušajam, bet viņa nāves gadījumā – viņa laulātajiem, bērniem vecākiem, 
                                                             
20Eiropas Padomes Direktīva 2004/80/EK (2004. gada 29. aprīlis) par kompensāciju noziedzībā cietušajiem, Oficiālais 
Vēstnesis L 261 , 06/08/2004 Lpp. 0015 – 0018. Pieejams: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0080:lv:HTML [ skatīts 27.02.2013.]. 
21Autora piezīme: `esošā redakcija` ir jāsaprot kā attiecīgā normatīvā akta redakcija, kas ir bijusi spēkā uz 2013.gada 1.martu. 
22Law of the Republic of Lithuania on compensation for damage caused by violent crimes, (redakcija pirms 2009.gada 
grozījumiem). Pieejams: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/national_law_cv_lit.pdf#page=21 
[skatīts 27.02.2013.]. 
23Autora piezīme: Lietuvas Republikas viens iztikas minimums ir 130 Liti, kas ir ~LVL 26,52. 
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audžuvecākiem un citiem apgādājamajiem, tiesības uz kompensāciju avansā. Gan materiālo, gan morālo 

zaudējumu maksimālais apmērs valsts kompensācijas gadījumā ir puse no apmēra, kas paredzēta parastā 

kārtībā. Kompensāciju var saņemt, lai segtu izdevumus par medicīnisko aprūpi, rehabilitāciju, 

iegādātos īpašu aprīkojumu (piemēram, ratiņkrēslu), darbnespēju, bēru izdevumiem un apgādnieka 

zaudējumu24. 

Tieslietu ministrija ir atbildīgā institūcija par kompensācijas piešķiršanu un izmaksu, kā 

arī administrē Cietušo kompensācijas fondu. Tieslietu ministrija pārstāv valsti regresa prasības procesā, 

bet par regresa prasību pret personu lemj tiesa, kas nosaka gan piešķiramās kompensācijas, gan regresa 

prasības apjomu. Prasība atmaksāt piešķirto kompensāciju vai tās daļu var tikt iesniegta arī tajā 

gadījumā, ja persona ir sniegusi maldīgas ziņas par viņai pienākošos kompensācijas apjomu vai tai 

nodarītā kaitējuma raksturu. 

Lietuvas Noziegumos cietušo fonda darbības tiesisko regulējumu nosaka Lietuvas 

kompensācijas likums25. Lietuvas Kriminālprocesa likuma 118. pants paredz, ka gadījumos, kad 

apsūdzētajam nav līdzekļu un nav iespēju no viņa piedzīt zaudējumus, cietušais var iegūt kompensāciju 

avansā no Noziegumos cietušo fonda.26Valsts kompensācijas vardarbīgos noziegumos cietušajiem 

izmaksā no šī Fonda. Fonds atrodas Tieslietu ministrijas pārvaldībā un tā finansējumu veido - tiesas 

uzliktās iemaksas Fondā; saskaņā ar Kompensācijas likumu no vainīgās personas piedzītie līdzekļi; 

līdzekļi no valsts budžeta un citi likumīgi iegūti līdzekļi27. Tiesa var uzlikt par pienākumu vainīgajam kā 

sodu vai soda daļu veikt iemaksu Noziegumos cietušo kompensācijas fondā piecu līdz divdesmit piecu 

iztikas minimumu apmērā. Fonda budžets ir autonoms no Tieslietu ministrijas budžeta. Gada beigās 

neiztērētie līdzekļi saglabājas fondā un tiek novirzīti citām Lietuvas Kompensāciju likumā paredzētajām 

programmām.  

Lietuvas Kriminālprocesa kodeksa 44. panta 10. punkts paredz personai, kas atzīta par cietušo, 

tiesības saņemt valsts garantēto juridisko palīdzību. Bez juridiskās palīdzības un valsts 

kompensācijas, Lietuvā nav pieejami citi valsts nodrošināti cietušo atbalsta pasākumi. Psihologu 

                                                             
24Turpat, 11.pants 
25Lietuvas Republikas likums par vardarbīgos noziegumos nodarītā kaitējuma kompensēšanu, 2008.gada 14.novembra 
redakcija.  
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=332087&p_query=&p_tr2=2 
[Skatīts 27.02.2013.]. 
26Lietuvas Republikas Kriminālprocesa Kodekss. 2012.gada 13.novembra redakcija. Pieejams: 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=438015&p_query=&p_tr2=2 [skatīts 27.02.2013.]. 
[Skatīts 28.02.2013] 
27Lietuvas Republikas likums par vardarbīgos noziegumos nodarītā kaitējuma kompensēšanu, 2008.gada 14.novembra 
redakcija. 12.pants, 3 daļa. 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=332087&p_query=&p_tr2=2 
[Skatīts 27.02.2013] 
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konsultācijas, lai mazinātu pēc traumas stresa sindromus, ir pieejams tikai nevalstisko organizāciju 

īstenotajos projektos, bet tās ir epizodiskas un pieejamas tikai lielajās pilsētās, tāpat arī sociālais atbalsts. 

1.5. Čehijas Republika 

Cietušo valsts kompensācijas sistēmu Čehijā nosaka 1997.gada likums Nr. 209/199728, bet 

kompensācijas iegūšanu no noziedzīga nodarījuma izdarītāja regulē Čehijas Kriminālprocesa kodekss 

Nr. 141/196129, prasību par kaitējuma atlīdzināšanu var iesniegt arī civiltiesiskā kārtībā. Čehijā pastāv 

valsts kompensācijas fonds, kuru veido līdzekļi, kas tiek iegūti no notiesātajām personām, kuras ir 

kaitējumu radītājas. 

Čehijā finansiālu atbalstu no noziedzīgiem nodarījumiem cietušās personas var saņemt saskaņā 

ar Likuma Nr. 209/1997 (turpmāk - likums) noteikumiem. Saskaņā ar likuma 2. pantu ar jēdzienu 

“cietušais” apzīmē fizisku personu, kurai nodarīts kaitējums veselībai un šis kaitējums ir noziedzīga 

nodarījuma vai noziedzīga nodarījuma mēģinājuma sekas. Gadījumā, ja noziedzīga nodarījuma rezultātā 

cietušais ir miris, par cietušajiem uzskata arī tā tuviniekus, proti - vecākus, laulāto vai bērnus, kas 

dzīvojuši vienā mājsaimniecībā ar mirušo cietušo laikā, kad iestājās nāve vai persona, kuru mirušais 

uzturēja vai kuru tam bija pienākums uzturēt30. Kompensācija izpaužas kā vienreiz izmaksāta naudas 

summa. 

Saņemt kompensāciju ir tiesības Čehijas Republikas pilsoņiem vai personām bez pilsonības, 

kam piešķirta pastāvīga vai ilgstoša uzturēšanās atļauja Čehijas Republikas teritorijā, kā arī personām, 

kuru tiesība izriet no starptautiskiem tiesību aktiem. 

Čehijas valsts kompensāciju sistēma paredz arī nosacījumus, pamatojoties uz kuriem, cietušo 

personu var izslēgt no kompensāciju saņēmēju loka, proti - ja cietušais tiek tiesāts kā līdzdalībnieks 

noziedzīgā nodarījumā, kura rezultātā radies kaitējums veselībai; ja cietušais nepiekrīt kriminālprocesa 

uzsākšanai - gadījumos, kad cietušā piekrišana ir obligāts priekšnosacījums kriminālprocesa uzsākšanai 

vai tā turpināšanai, kā arī gadījumos, kad cietušais vilcinās ar piekrišanas sniegšanu; ja cietušais 

nesadarbojas ar iestādēm, kas iesaistītas kriminālprocesā, sevišķi, ja cietušais uzreiz neziņo policijai par 

izdarīto noziedzīgu nodarījumu, par kuru lūdz kompensāciju, kā arī gadījumos, kad cietušais izmanto 

tiesības neliecināt pret noziedzīga nodarījuma izdarītāju, ņemot vērā savstarpējo attiecību pastāvēšanu 

starp cietušo un likumpārkāpēju. 

                                                             
28Autora piezīme: Act no. 209/1997 Coll. dated 31st July 1997 governing the provisions of monetary assistance to crime 
victims and governing changes and supplementation to some Acts. Change:265/2001 Coll. – angļu val. 
29Act on Criminal Judicial Procedure of Czech Republic. Pieejams: http://legislationline.org/documents/action/popup/id/3850 
[skatīts 28.12.2012.]. 
30Compensation to Crime Victims. Pieejams: 
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/cv_applicants_cz_en.htm [skatīts 27.12.2012.]. 
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Valsts kompensācijas izmaksāšanas pamats ir cietušā pieteikums. Valsts kompensācija 

cietušajam var tikt izmaksāta kā vienreizējs maksājums 25 tūkstošu Čehijas kronu apmērā31, vai tādā 

apjomā, kas ir atbilstošs ienākumu zaudējuma apmēram vai ārstēšanās izdevumu nepieciešamajam 

apjomam. No iepriekš norādītajām pierādīto izdevumu summām tiek atrēķināts viss, ko cietušais jau ir 

saņēmis kā kompensāciju par nodarītajiem zaudējumiem. No valsts kompensācijā izmaksājamās 

summas tiek atskaitīta arī apdrošināšanas atlīdzība, ko cietušais saņēmis saistībā ar viņam radītajiem 

zaudējumiem.  

Lēmumus par valsts kompensācijas piešķīrumu pieņem Čehijas Republikas Tieslietu 

ministrija, tā arī izmaksā cietušajai personai naudas summu nolemtajā apmērā. Tieslietu ministrija var 

lemt par kompensācijas apmēra samazināšanu vai tās neizmaksāšanu, ņemot vērā cietušā sociālo 

stāvokli un to, cik lielā mērā cietušais bija līdzatbildīgs pie zaudējumu rašanās, kā arī vērtējot, vai 

cietušais ir izmantojis visus tiesiskos līdzekļus, lai panāktu kompensāciju par kaitējumu no noziedzīga 

nodarījuma izdarītāja vai kādas citas personas, kurai bija pienākums atlīdzināt kaitējumu. Cietušajam ir 

jāiesniedz pieteikums par kompensācijas samaksu 1 gada laikā no dienas, kad cietušais uzzināja par 

noziedzīga nodarījuma rezultātā radušos kaitējumu. Trīs mēnešu laikā pēc cietušā pieteikuma un visu 

nepieciešamo dokumentu saņemšanas Tieslietu ministrija lemj par valsts kompensācijas izmaksu vai 

informē cietušo par atteikuma iemesliem. 

Lai gan likumā nav ietverts tiešs pienākums cietušajam vispirms pieprasīt kompensāciju no 

noziedzīga nodarījuma izdarītāja, likuma 8.pantā ietverta norāde, ka kompensācija var tikt samazināta 

vai atteikta, cita starpā pamatojoties uz to, ka nav izmantoti visi tiesiskie līdzekļi kompensācijas 

saņemšanai no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, līdz ar to var secināt, ka ar minēto pantu cietušajam 

tiek izvirzīts priekšnoteikums ar kaitējuma atlīdzinājumu vispirms vērsties pie noziedzīga nodarījuma 

izdarītāja. Tiek norādīts, ka, pirmkārt, kaitējums ir jāatlīdzina noziedzīga nodarījuma izdarītājam, tāpēc 

likums nepārprotami attiecināms uz gadījumiem, kad miesas bojājumi vai tuvinieka zaudējums nav 

atlīdzināti pilnā apmērā32. Likuma 12.pantā noteikts regulējums valsts kompensācijas piedzīšanai no 

cietušā, proti, piecu gadu laikā pēc kompensācijas saņemšanas cietušajam visa saņemtā summa 

jāatmaksā Tieslietu ministrijai. Likumā teikts, ka gadījumos, kad valsts nepieprasa atmaksāt 

kompensāciju divu gadu laikā pēc šī termiņa, to vairs nevar pieprasīt. 

Čehijā darbojas vairākas cietušo atbalsta organizācijas, no kurām lielākā ir “Bily kruh 

bezpeci” (BKB)33. Organizācija sniedz bezmaksas palīdzību noziedzīgos nodarījumos cietušajiem un 

noziegumu lieciniekiem. Septiņos konsultāciju centros ir pieejama juristu, psihologu un sociālo 

                                                             
31Autora piebilde: 25 tūkstoši Čehijas kronu ir aptuveni 700 Latvijas latu. 
32Compensation to Crime Victims. Pieejams: 
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/cv_applicants_cz_en.htm [skatīts 27.12.2012.]. 
33Bílý kruh bezpečí. Pieejams: http://www.bkb.cz/en/ [skatīts 27.12.2012.]. 
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darbinieku palīdzība, tādā veidā nodrošinot juridisku palīdzību, praktiskus padomus un psiholoģisku 

atbalstu. Sevišķi nopietnos gadījumos organizācijas pārstāvji piedalās arī tiesas sēdēs, apmeklē cietušo 

ārstniecības iestādēs un palīdz organizēt cita veida atbalstu. 

1.6. Zviedrija 

Zviedrijā cietušo atbalsta sistēma ir labi attīstīta un sniedz atbalstu noziegumos cietušajiem kopš 

1970.gada. Noziedzīgos nodarījumos cietušie var saņemt kompensāciju, ko nosaka tiesa, uzliekot par 

pienākumu likumpārkāpējam to izmaksāt cietušajam (a); no apdrošināšanas iestādēm (b); valsts 

kompensāciju no Zviedrijas valdības kompensāciju plāna, vēršoties pie Noziedzīgos nodarījumos 

cietušo kompensāciju un atbalsta iestādes34. 

Cietušā informēšana par tiesībām uz kompensācijas saņemšanu ir procesa virzītāja 

pienākums.35 Prasījums par kaitējuma atlīdzināšanu ir civiltiesiska prasība, kuru iespējams iesniegt arī 

krimināllietas ietvaros. Pieprasījumu kaitējuma atlīdzināšanai sagatavo un iesniedz prokurors. 

Cietušais var prasīt atlīdzinājumu gan par fiziska, gan morāla rakstura  kaitējumu. Šajā gadījumā 

kompensācija ietver – zaudētos ienākumus, atlīdzinājumu par nodarītajām sāpēm, psihoterapijas kursu 

u.tml. . 

Zviedrijā ir izstrādāta kompensācijas izdevumu piedziņas sistēma no vainīgās personas, proti 

– ja personai ar tiesas spriedumu tiek piešķirta kompensācija, konkrētais spriedums pēc tā stāšanās 

spēkā tiek nosūtīts Zviedrijas parādu piedziņas iestādei36. Šī iestāde nosūta veidlapu cietušajam, pēc 

kuras aizpildīšanas un atgriešanas Zviedrijas parādu piedziņas iestādē tiek uzsākta piedziņas procedūra. 

Tās rezultātā cietušais var saņemt kompensāciju pilnā apmērā vai daļēji. Iestāde izzina, vai vainīgajai 

personai ir īpašumi, no kā piedziņu veikt. Ja izmeklēšanas rezultātā tiek konstatēts, ka vainīgajam nav 

iespēju kompensāciju samaksāt, Zviedrijas parādu piedziņas iestādes izmeklēšanas materiāli ir pamats, 

lai vērstos pie apdrošināšanas kompānijas vai Noziedzīgos nodarījumos cietušo kompensāciju un 

atbalsta iestādes un cietušais saņemtu kompensāciju no šiem avotiem. 

Kompensāciju var saņemt, ja noziedzīgs nodarījums izdarīts Zviedrijas teritorijā vai ja 

personīgs aizskārums nodarīts ārpus Zviedrijas teritorijas, bet cietušās personas pastāvīgā dzīvesvieta ir 

Zviedrijā. Kompensācija netiek izmaksāta personām, kurām nav leģitīmas saistības ar Zviedriju, tomēr 

tiesības uz kompensāciju ir, piemēram, tūristiem un studentiem.37Noziedzīgu nodarījumu kompensācijas 

                                                             
34Autora piezīme: Angļu valodā - Crime Victim Compensation and Support Authority . 
35Compensation to crime victims - Sweden. Pieejams: 
http://ec.europa.eu/civiljustice/comp_crime_victim/comp_crime_victim_swe_en.htm (skatīts 05.01.2013.). 
36Autora piezīme: Angļu valodā: Swedish Enforcement Authority. 
37The Crime Victim Compensation and Support Authority. Pieejams: 
http://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/Broschyrer/Andra%20språk/Brottsoffermyndigheten,%20engelsk,%20om%20m
yndigheten.pdf (skatīts 05.01.2013.). 
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likumā bērni ir ietverti kā jutīga cietušo grupa, sevišķi, ja bērns ir bijis spiests redzēt vardarbību. 

Gadījumā, ja iestājusies cietušā nāve, kompensāciju var saņemt arī cietušā tuvinieki – par psiholoģisko 

kaitējumu un apgādnieka zaudējumu. 

Kompensāciju veidi ir atkarīgi no nodarītā kaitējuma un var tikt izmaksāti -kā personiska 

aizskāruma atlīdzināšana (a); ikmēneša pabalsta veidā (b); kā ekonomisku zaudējumu atlīdzināšana (c); 

kā kompensācija par cietušā īpašumam nodarītiem zaudējumiem (d), un citi. 

Noziedzīgos nodarījumos cietušo kompensāciju un atbalsta iestāde (turpmāk - Iestāde), kas 

pakļauta Zviedrijas Tieslietu ministrijai, ir atbildīgā institūcija par valsts kompensāciju mehānismu. 

Iestāde atbild par visiem jautājumiem, kas saistīti ar valsts kompensācijām noziedzīgos nodarījumos 

cietušajiem un administrē Noziedzīgos nodarījumos cietušo fondu, tāpat tā darbojas kā Kompetenču 

centrs. Tādā veidā tiek nodrošināts, ka viena iestāde ir atbildīga gan par finansiālo atbalstu konkrētiem 

cietušajiem, gan par pētījumu finansēšanu, speciālistu apmācībām un sabiedrības informēšanu 

kopumā38. Iestādei ir regresa prasības tiesība pret likumpārkāpēju cietušajam izmaksātās kompensāciju 

summas apmērā. Cietušais Iestādē var vērsties 2 gadu laikā pēc noziedzīgā nodarījuma notikuma, 

pastāvot šādiem apstākļiem - cietušais par noziedzīgo nodarījumu ir ziņojis policijai (a); cietušajam nav 

iespēju saņemt kompensāciju no likumpārkāpēja, apdrošināšanas iestādes vai citā veidā (b). Valsts 

kompensāciju var saņemt gan pabeigtā, gan nepabeigtā kriminālprocesā. 

Noziedzīgos nodarījumos cietušo fonda finansējuma avots ir nodeva SEK 500 apmērā 

(aptuveni LVL 42), kura ir obligāti jāmaksā visām personām, kas Zviedrijā notiesātas ar brīvības 

atņemšanas sodu un personām, kurām ir piemērota elektroniskā uzraudzība – fondā ir jāiemaksā nodeva 

SEK 50 (aptuveni LVL 4) par katru elektroniskā uzraudzībā pavadītu dienu.  

Cietušo atbalsta pakalpojumus sniedz gan valsts, gan nevalstiskās organizācijas. Zviedrijas 

cietušo atbalsta asociācija ir plašākā organizācija, kurā ietilpst vairāk kā 100 lauku reģionu centri, kas 

sniedz palīdzību cietušajiem no visa veida noziedzīgiem nodarījumiem, nodrošinot cietušajiem `atbalsta 

persona`, juridisko palīdzību, bērna atbalsta pasākumus, kā arī iespēju saņemt `cietušā drošības 

komplektu39`. Cietušajam ir tiesības saņemt informāciju par soda izpildes gaitu likumpārkāpējam 

– par soda veidu, soda režīma maiņu, pirmstermiņa atbrīvošanu un citiem faktiem. Ziņojot par 

noziedzīgu nodarījumu policijai, cietušajam tiek piedāvāta iespēja saņemt atbalstu no šīs organizācijas. 

                                                             
38 Ibid. 
39Autora piezīme: Cietušajiem ir iespējas saņemt arī “drošības komplektu” (safety package - angļu val.), kas sastāv no mobilā 
telefona un trauksmes sistēmas, šo komplektu var saņemt vietējā policijas iecirknī. 
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1.7. Polijas Republika 

Kompensāciju saņemšanas kārtību Polijas Republikā regulē likums „Par valsts kompensāciju 

atsevišķu tīšu noziegumu gadījumā”40 (turpmāk – Polijas kompensācijas likums). Polijas Kompensāciju 

likums paredz atlīdzību tikai par materiāliem zaudējumiem, kas tiek segti cietušajam un viņa nāves 

gadījumā – tuviniekiem, no valsts budžeta par atsevišķiem tīšiem noziegumiem41.  

Polijā kompensāciju ir tiesīgi saņemt Polijas Republikas vai citu Eiropas Savienības 

dalībvalstu pilsoņi42, kuriem tīšu vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu rezultātā ir atņemta dzīvība vai 

radīts kaitējums viņa iekšējo dzīvības orgānu funkcijām, vai nodarīts kaitējums veselībai, kas pārsniedz 

7 dienas43. Ja vardarbīga nozieguma rezultātā ir iestājusies cietušās personas nāve, valsts kompensāciju 

ir tiesīgi saņemt cietušā tuvinieki – laulātais vai partneris, bērni, vecāki, adoptētāji un adoptētie, un 

cietušā apgādībā esošas personas44. Kompensāciju var prasīt par zaudētiem ienākumiem, medicīnas 

izdevumiem un bēru izdevumiem, bet ne vairāk kā 12 000 poļu zlotu apjomā (aptuveni LVL 2040). 

Cietušajiem kompensācijas pieteikums jāiesniedz2 gadu laikā pēc noziedzīga nodarījuma notikuma.  

Kompensāciju piešķiršana un izmaksāšana ir rajona tiesu kompetencē, atbilstoši cietušā dzīves 

vietai, bet pienākums sniegt cietušajam informāciju par kompensācijas saņemšanas iespējām ir 

prokuroram, kura lietvedībā ir konkrētā krimināllieta. 

Cietušo un postpenitenciārās palīdzības fonds (turpmāk - CPLF) Polijā tika izveidots 

2012.gada 1.janvārī, ar mērķi nodrošināt atbalsta sistēmu cietušajiem un bijušajiem notiesātajiem. CPLF 

ir valsts pārvaldīts fonds, kurā tiek uzkrāti finanšu līdzekļi no likumpārkāpēju iemaksām zaudējumu 

segšanai un Polijā naudas sodos samaksātajiem līdzekļiem. CPLF finansē organizācijas, kas darbojas 

Polijas cietušo atbalsta sistēmas ietvaros. Polijas cietušo atbalsta sistēma sastāv no 15 Noziegumos 

cietušo atbalsta centriem, kuri atrodas katrā Polijas provincē, tā nodrošinot sniegto pakalpojumu 

pieejamību cietušajiem. Lai atbalstītu cietušos, no CPLF tiek finansēta juridiskās palīdzības sniegšana, 

psihologa pakalpojumi, kā arī vajadzības gadījumā ir iespēja segt cietušajiem radušos izdevumus 

medicīniskās aprūpes, dzīves vietas un transporta nodrošināšanai. 

                                                             
40Autora piezīme: Angļu valodā - Act on State Compensation for Victims of Certain Intentional Offences. 
41Compensation to crime victims – Poland, European Judicial Network in civil and commercial matters 
http://ec.europa.eu/civiljustice/comp_crime_victim/comp_crime_victim_pol_en.htm 
[Skatīts 7.02.2013] 
42Polijas Republikas Likums par valsts kompensāciju noteiktos tīšos noziedzīgos nodarījumos cietušajiem, 2005.g. 7.jūlijs, 
4.pants. Pieejams: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/national_law_cv_pol_en.pdf [skatīts 
22.02.2013]. 
43Polijas Republikas Kriminālkodekss, 1997.gads (2012.gada 28.jūnija redakcija). Pieejams: 
http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/10[Skatīts 04.03.2013]. 
44Polijas Republikas Likums par valsts kompensāciju noteiktos tīšos noziedzīgos nodarījumos cietušajiem, 2005.g. 7.jūlijs, 
2.pants, 4. Daļa. Pieejams: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/national_law_cv_pol_en.pdf[skatīts 
22.02.2013]. 
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2. SPECIĀLISTU APTAUJAS VĒRTĒJUMS PAR EIROPAS 

SAVIENĪBAS VALSTU KOMPENSĀCIJU UN CIETUŠO ATBALSTA 

SISTĒMĀM 

Pētījuma ietvaros tika veikta 13 Eiropas Savienības valstu speciālistu45 aptauja no 11 valstīm par 

attiecīgajās valstīs esošo Cietušo atbalsta sistēmu, tai skaitā pastāvošajiem kompensāciju mehānismiem. 

Aptaujā piedalījās Bulgārijas, Čehijas, Dānijas, Igaunijas, Vācijas, Ungārijas, Lietuvas, Polijas, 

Slovēnijas, Spānijas un Zviedrijas speciālisti, kopumā atbildot uz 12 jautājumiem46.  

Visās aptaujātajās valstīs pastāv Valsts kompensācijas mehānisms vardarbīgos noziedzīgos 

nodarījumos cietušajiem,47 un šis mehānisms tiek vērtēts kā pieejamākais pakalpojumu saņēmējiem (12 

atbildes), otrs biežāk nosauktais atbalsta veids ir dažāda veida sociālie pakalpojumi, bet trešajā vietā – 

kompensācija no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja. Tikai 6 valstu pārstāvji ir norādījuši, ka viņu valstīs 

ir pieejami pietiekami atbalsta pasākumi cietušajiem. Visās aptaujātajās valstīs valsts kompensācija 

noziegumos cietušajiem ir pieejama attiecīgās valsts piederīgajiem48 un Eiropas Savienības pilsoņiem, 

bet vismazāk aizsargātākās kategorijas ir patvēruma meklētāji, ārvalstnieki un bezvalstnieki, kuriem 

valsts kompensācija ir pieejama tikai 4 no aptaujātajām valstīs. Norādīts, ka, piemēram, Spānijā, 

kompensācijas izmaksa cietušajam nepamatojas uz valsts atbildības, bet uz solidaritātes ideju. Tas 

nozīmē, ka kompensācijas izmaksa nav valsts pienākums (izņemot terorismā cietušajiem), tā nav 

vērtējama kā mērķtiecīga kompensācija, bet – kā valsts palīdzības akts.   

Sešās no aptaujātajām valstīm (46%) Valsts kompensācijas noziedzīgos nodarījumos 

cietušajiem administrē49 Tieslietu ministrijas padotībā esošas un speciāli šim nolūkam izveidotas 

institūcijas. Spānijā tā ir Ekonomikas un finanšu ministrija, Igaunijā - Sociālās apdrošināšanas aģentūra, 

bet Slovēnijā - starpinstitūciju komisija, kas tiek izveidota uz 4 gadiem, to vada Augstākās tiesas 

tiesnesis, piedaloties Ģenerālprokuratūras pārstāvim, miesas bojājumu ekspertam un veselības 

apdrošināšanas ekspertam. Nevienā no valstīm šo pienākumu neveic nevalstiskās organizācijas, bet 2 

valstīs – Igaunijā un Vācijā - valsts kompensācijas mehānismu administrē Labklājības ministrija. 

                                                             
45Autora piezīme: Aptaujātie speciālisti, katrs savā valstī strādā jomās, kas ir saistītas ar pētāmo tēmu, aptauja bija anonīma 
un veidota ar elektroniskas sistēmas palīdzību, nosūtot anketas aizpildīšanas lūgumu attiecīgo valstu kompetentiem 
speciālistiem praktiķiem, vai augstskolu mācībspēkiem, vai pētniecības iestādēm. 
46Autora piezīme: Aptaujas anketas latviešu un angļu valodā skatīt pielikumā Nr.11. 
47Autora piezīme: Skatīt Shēmu Nr.1 pielikumā. 
48Autora piezīme: Skatīt Shēmu Nr.2 pielikumā. 
49Autora piezīme: Skatīt Shēmu Nr.3.pielikumā. 
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Lielākajā daļā aptaujāto valstu (56% jeb 7 valstis) kompensācija noziedzīgā nodarījumā 

cietušajam tiek izmaksāta50, ja cietušais par noziedzīgā nodarījuma notikumu ir ziņojis policijai, kaut 

arī likuma pārkāpējs vēl nav identificēts. Bulgārijā, Lietuvā, Dānijā un Zviedrijā valsts kompensāciju 

cietušais var saņemt tikai pēc tiesas sprieduma spēkā stāšanās, bet uzsāktā kriminālprocesā, ja aizdomās 

turētais vēl nav notiesāts, kompensāciju var saņemt Igaunijā, Ungārijā. 

Lielākajā daļā valstu (54%, 7 valstis) cietušajam ir tiesības prasīt valsts kompensāciju, 

neatkarīgi no iespējām saņemt kompensāciju no likumpārkāpēja51. Pienākums cietušajam 

kompensāciju sākumā prasīt no likumpārkāpēja un tikai neizdošanās gadījumā – no valsts, pastāv 6 no 

aptaujātajām valstīm (46%) – Slovēnijā, Polijā, Lietuvā, Zviedrijā, Ungārijā un Čehijā. Turklāt Polijā un 

Slovēnijā valsts kompensāciju izmaksā tikai tajos gadījumos, ja cietušajam nav iespējams gūt 

kompensāciju ne tikai no likumpārkāpēja, bet arī citiem kompensējošiem avotiem. 

Kompensācijā cietušajam izmaksāto summu valsts regresa prasībā52 atgūst no noziedzīgā 

nodarījuma izdarītāja 8 aptaujātajās valstīs (62%) – Spānijā, Bulgārijā, Igaunijā, Vācijā, Polijā, Lietuvā, 

Zviedrijā un Dānijā, bet pārējo valstu aptaujātie eksperti norādīja, ka gadījumos, ja cietušais ir saņēmis 

kompensāciju vēl papildus no citiem avotiem tā paša noziedzīgā nodarījuma rezultātā, ko jau 

kompensējusi valsts, cietušajam ir jāatmaksā daļa kompensācijas atpakaļ valstij. Tostarp regresa prasību 

pret cietušo var vērst arī tajos gadījumos, ja cietušais ir sniedzis nepatiesas ziņas iestādei, kas aprēķina 

un izmaksā valsts kompensācijas. 

Lēmumu par valsts kompensācijas piešķiršanu cietušais var pārsūdzēt53 augstākai iestādei 

par to, kas kompensāciju piešķīrusi (6 valstīs – Spānijā, Slovēnijā, Ungārijā, Polijā, Ungārijā un Čehijā, 

46%), saskaņā ar likumu var pārsūdzēt vispārējās jurisdikcijas tiesā (3 valstīs – Igaunijā, Vācijā, 

Lietuvā, 23%), var pārsūdzēt tikai tai institūcijai, kas piešķīrusi kompensāciju (2 valstīs – Zviedrijā un 

Igaunijā54, 15%), savukārt 2 valstīs lēmums par valsts kompensācijas piešķiršanu ir galīgs un nav 

pārsūdzams (Bulgārijā un Dānijā, 15%). 

Dažādās valstīs noziedzīgos nodarījumos cietušajiem ir tiesības prasīt dažāda veida kaitējuma 

kompensāciju. Piemēram,55 veiktā speciālistu aptauja rāda, ka lielākajā daļā valstu kaitējuma 

kompensāciju var pieprasīt par fiziskām ciešanām (11 valstīs), personisku aizskārumu (10 valstīs) un 

mantisku zaudējumu (10 valstīs), bet par morālu aizskārumu tikai 5 valstīs – Slovēnijā, Vācijā, 

Zviedrijā, Ungārijā un Dānijā. 

                                                             
50Autora piezīme: Skatīt Shēmu Nr.4. pielikumā. 
51Autora piezīme: Skatīt Shēmu Nr.5 pielikumā. 
52Autora piezīme: Skatīt Shēmu Nr.6. pielikumā. 
53Autora piezīme: Skatīt Shēmu Nr.7. pielikumā. 
54Autora piezīme: Igaunijā lēmumu par valsts kompensācijas piešķiršanu var pārsūdzēt gan tiesā, gan iestādē, kas konkrēto 
lēmumu pieņēmusi. 
55Autora piezīme: Skatīt Shēmu Nr.8.pielikumā. 
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Viens no aspektiem, par kuru dažādu valstu speciālisti pauda atšķirīgu viedokļi, ir laika periods, 

kurā cietušajam ir tiesības iesniegt pieteikumu valsts kompensācijas saņemšanai56. Lielākajā daļā 

valstu (8 valstis, 62% no aptaujātajiem) šie iesniegšanas termiņi ir stipri atšķirīgi – tā, piemēram, 

Lietuvā tie ir 10 gadi pēc lēmuma spēkā stāšanās un tikai atsevišķos gadījumos var lemt par 

kompensācijas piešķīrumu „avansā”, Igaunijas speciālistu vidū notiek diskusija, ka nepieciešamais 

pieteikuma iesniegšanas termiņš varētu būt 3 gadi, Ungārijā pieteikumu var iesniegt no 3 mēnešiem līdz 

5 gadiem pēc notikuma paziņošanas policijā, Slovēnijā ne vēlāk kā 5 gadu laikā, bet Bulgārijā – 2 

mēnešu laikā pēc notiesājoša sprieduma spēkā stāšanās. Spānijā noteiktais termiņš ir viens gads no 

noziedzīgā nodarījuma notikuma brīža; Igaunijā, Čehijā un Vācijā – viena gada laikā no brīža, kad 

persona atzīta par cietušo attiecīgajā kriminālprocesā, savukārt Dānijā un Zviedrijā – divu gadu laikā 

pēc tam, kad persona atzīta par cietušo.  

Aptaujas dalībniekiem tika lūgts vērtēt57 savas valsts kompensāciju sistēmu kopumā (a), 

atsevišķi izdalot atbalsta pasākumus cietušajiem (b) un valsts kompensāciju noziedzīgos nodarījumos 

cietušajiem (c), vērtējumu norādot 10 baļļu skalā. Igaunijā augstāko novērtējumu sniedza, vērtējot 

atbalsta pasākumus noziegumos cietušajiem (8 balles), Lietuvā – valsts kompensāciju noziegumos 

cietušajiem (7 balles), Zviedrijā visaugstāk novērtēja kaitējuma kompensācijas sistēmu kopumā (9 

balles), bet Ungārijā ar 8 ballēm novērtēja valsts kompensāciju sistēmu cietušajiem. Vācijā, līdzīgi kā 

Zviedrijā, visaugstāk novērtēja kaitējuma kompensācijas sistēmu kopumā (8 balles). Spānijā kopējā 

kaitējumu kompensācijas sistēma novērtēta tikai ar 4 ballēm, bet būtiski augstāks vērtējums norādīts 

Spānijas cietušo atbalsta sistēmai – 7 balles. Slovēnijā visaugstāk novērtēja valsts kompensāciju 

noziedzīgos nodarījumos cietušajiem – 5 balles, bet atbalsta pasākumus cietušajiem un sistēmu kopumā 

tikai ar 3 ballēm katru. 

Aptaujā uzrunātajiem valstu speciālistiem tika lūgts raksturot pašreizējās kompensāciju sistēmas 

trūkumus katrā valstī vai identificēt jomas, kas varētu tikt uzlabotas nākotnē. Tika norādīts, ka Spānijā 

esošā sistēma tikai daļēji sedz noziedzīgos nodarījumos cietušo personu vajadzības, kompensācija tiek 

piešķirta tikai tajos gadījumos, kad likumpārkāpējam nav līdzekļu, turklāt liela daļa cietušajam nodarīto 

zaudējumu paliek nekompensēta. Bulgārijas pārstāvis norādīja, ka noteikti būtu paredzama 

kompensācija par morālu kaitējumu, kā arī to, ka kompensācija cietušajam ir jāizmaksā, negaidot, līdz 

stāsies spēkā notiesājošs tiesas spriedums attiecīgajā lietā. Igaunijas pārstāvis norādīja, ka Igaunijā to 

personu loks, kas var saņemt valsts kompensāciju, ir pārāk sašaurināts, jo paredz kompensāciju vien 

absolūti kritiskos gadījumos, kā arī norāda, ka kompensācijas maksimālais apjoms (9590 Eiro) ir pārāk 

                                                             
56Autora piezīme: Skatīt Shēmu Nr.9.pielikumā. 
57Autora piezīme: Skatīt Shēmu Nr.10. pielikumā. Saprotams, ka attiecīgais vērtējums ir atkarīgs no konkrētā speciālista 
profesionālā viedokļa, taču, korelācijā ar citu pētījuma gaitā iegūto informāciju, sniedz ieskatu pastāvošajā situācijā. 
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mazs. Tāpat tiek pausts uzskats, ka Igaunijā valsts kompensācijas pieteikuma iesniegšanai paredzētais 

laiks, viens gads, ir pilnīgi nepietiekams – cietušajiem būtu jādod laiks līdz 3 gadiem. Papildus iepriekš 

minētajam, Igaunijas speciālisti arī uzskata, ka lielāka uzmanība būtu pievēršama cietušajiem, kam 

nodarīts kaitējums no viņa mājsaimniecībā dzīvojošas citas personas. Slovēnijas pārstāvis kā trūkumu 

norāda apstākli, ka valstī nepastāv sistēmisks atbalsts noziedzīgu nodarījumu upuriem – nav nedz 

organizētas psiholoģiskās, ne sociālās palīdzības. Krimināllietu izskatīšanas termiņi Slovēnijā ir ļoti 

gari, turklāt krimināllietu izskatīšanas gaitā nav iespējams saņemt atlīdzību par nemateriāla rakstura 

kaitējumu – lai to prasītu, cietušajiem jāvēršas tiesā civiltiesiskā kārtībā. Ungārijā tikai 

maznodrošinātiem cietušajiem ir tiesības uz kompensāciju. Tas nozīmē, ka kompensāciju Ungārijā 

nesaņem neviens cietušais, kura mēneša ienākumi pārsniedz 630 Eiro (noteikums 2012.gadam). 

Ungārijas pārstāvis uzskata, ka pašiem Ungārijas iedzīvotājiem šī summa varētu likties kā pietiekami 

godīgs ierobežojums, jo tā ir divu Ungārijā noteikto minimālo mēneša algu apmērā, tomēr šī summa ir 

pilnībā nepietiekama pārrobežu gadījumos. Polijas pārstāvis atzīmē, ka valsts kompensāciju tiesiskais 

regulējums Polijā ir spēkā no 2005.gada un ir vērtējams kā novecojis, tāpēc patlaban notiekot 

konsultācijas ar speciālistiem un tiek gatavoti grozījumi esošajos normatīvajos aktos. Lietuvas 

speciālists paudis viedokli, ka Lietuvā nav nedz cietušo atbalsta sistēmas, nedz cietušo atbalsta 

stratēģijas. Zviedrijas sistēma tiek vērtēta kā ļoti ātra un cietušajam draudzīga, kā trūkumu minot vienīgi 

to, ka cietušajam tajā var būt sarežģīti orientēties. 
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3. KOMPENSĀCIJU MEHĀNISMA UN ATBALSTA SISTĒMAS 

NOZIEDZĪGOS NODARĪJUMOS CIETUŠAJIEM IESPĒJAMIE 

ATTĪSTĪBAS MODEĻI LATVIJAS REPUBLIKĀ 

Vadoties no iepriekšējās nodaļās jau aprakstītajiem citu valstu cietušo atbalsta un kompensāciju 

modeļiem, ir iespējams secināt, ka Latvijā pastāvošā kompensāciju sistēma nav nedz īpaša ar savām 

problēmām, nedz arī peļamākā citu Eiropas Savienības valstu vidū. Tomēr būtiski ir izprast, vai Latvijā 

esošā prakse un tiesību regulējums sniedz mūsu valsts iedzīvotājiem ikdienā nepieciešamos risinājumus 

un kalpo sabiedrības kopīgajām ilgtspējas interesēm. Nav šaubu, ka 2012.gada 25.oktobra Eiropas 

Parlamenta un Padomes direktīva 2012/29/ES,58 ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un 

aizsardzības minimālos standartus, vismaz laika periodā līdz 2015.gada 16.novembrim arī Latvijā atstās 

zināmu dzinuļa iespaidu, rosinot pārlūkot tiesību normas un pārvērtēt resursus, iespējams, arī piešķirt 

atsevišķiem tiesību principiem praktisku izpildījumu. 

No valstu pieredzes, kurās ir ilgstoša cietušo atbalsta tradīcija,59 ir redzams, ka Kompensāciju 

sistēmas jēdziens noziedzīgos nodarījumos cietušajiem nav sašaurināms līdz likuma „Par valsts 

kompensāciju cietušajiem60” apjomam, bet juridiskā palīdzība likuma „Valsts nodrošinātās juridiskās 

palīdzības likums61” ietvaros būtu jāpadara pieejama ne tikai personām ar zemiem ienākumiem, bet arī 

daudzu citu jutīgu grupu cilvēkiem, proti, noziedzīgos nodarījumos cietušajiem. Tātad, Latvijā ir virkne 

tiesību normu un tiesiskā regulējuma, kas jau šodien varētu vairāk kalpot cietušo interesēm, tomēr šīs 

tiesību normas un arī to piemērošanas prakse nav apzināta, raugoties no noziegumos cietušās personas 

viedokļa. Vai cietušajam ir iespējams un cik lielā mērā ir iespējams realizēt savas tiesības ar likumu 

noteiktā regulējumā ietvaros (a), un kontekstā ar institūciju īstenoto praksi (b)? Vai, lietojot valsts 

piedāvātos mehānismus, cietušais var būt drošs, ka viņa vajadzības pēc informācijas, atbalsta un 

sapratnes tiks piepildītas? Lai atbildētu cietušajam uz šiem jautājumiem, būtu jāapraksta komplekss un 

mērķtiecīgs pasākumu kopums, taču mēs varam cietušajam piedāvāt tikai detaļas atsevišķu regulējumu 

formā, kas nesniedz atbildi uz kompleksa risinājuma pieprasījumu. Šāda situācija ļauj institūcijām 

sadalīt pienākumus savā starpā un katram atbildēt tikai par savu funkciju ietvaru, tomēr konkrētā pieeja 

                                                             
58Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/29/ES, (2012. gada 25. oktobris), ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, 
atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/220/TI. Pieejams: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:LV:PDF [skatīts 28.02.2013]. 
59Autora piezīme: tādas valstis kā Zviedrija, Lielbritānija. 
60Likums „Par valsts kompensāciju cietušajiem”: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2006. 6.jūnijs, Nr. 87. 
61Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2005. 1.aprīlīs, Nr. 52. 
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neļauj izvērtēt, cik lielā mērā noziedzīgā nodarījumā cietušais saņem vai nesaņem atbalstu (a), vai 

institūciju veikto funkciju komplekss sasniedz mērķi (b).  

Ņemot vērā minēto, ir iespējams secināt, ka Latvijā ir virkne būtisku, sistēmu veidojošu 

sastāvdaļu, bet nav pašas cietušo atbalsta sistēmas, kā mērķtiecīgi orientētu pasākumu kopuma62 

– valsts kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem un juridiskā palīdzība ir tikai divi mazi šīs 

iespējamās sistēmas elementi; cietušo kompensāciju sistēma, kas paredzēta Kriminālprocesā un 

Krimināllikumā, ir tikai kompensējošā mehānisma daļa, atsevišķām cietušo grupām sniegtais atbalsts 

vēl nenozīmē, ka Latvijā pastāv cietušo atbalsta sistēma, bet finanšu ikgadējs piešķīrums valsts 

nodrošinātās kompensācijas izmaksai no valsts budžeta nav Cietušo kompensāciju fonds. 

Atbalsta sistēma noziedzīgos nodarījumos cietušajiem sastāv63 gan no horizontāliem, gan 

vertikāliem darbības virzieniem. Vertikālie darbības virzieni ir saistīti ar sistēmas finansēšanu, 

administrēšanu un vadību, tai skaitā cietušajiem sniedzamo pakalpojumu identificēšanu, kvalitātes 

vadību, analīzi un monitoringu. Horizontālā cietušo atbalsta sistēma saistāma ar cietušajiem 

sniedzamo pakalpojumu pieejamību, tai skaitā Latvijas lauku reģionos, pakalpojumu klāstu, kas ir 

atbilstošs cietušo vajadzībām, un starpinstitucionālās sadarbības tiesisko regulējumu gan vietējā līmenī 

(vietā, kur cietušais saņem attiecīgo atbalstu), gan valsts līmenī, kur tiek pieņemti lēmumi, piešķirts 

finansējums un veikts regulārs sistēmas izvērtējums. 

Lai cietušo atbalsta sistēma būtu veiksmīga, tā jābalsta starpinstitucionālā sadarbības 

modelī64, kur starp iesaistītajām institūcijām galvenais uzsvars nav likts uz funkciju sadalīšanu savā 

starpā, bet uz tādu sadarbības metožu attīstīšanu, lai visas cietušo atbalsta sistēmā iesaistītās institūcijas 

varētu veikt savu darbu kopā – proti, nevis sūtīt cietušo no vienas institūcijas uz otru, bet institūcijām 

sanākt „apkārt” cietušajam. Pētījuma ietvaros laba un, iespējams, Latvijā noderīga prakse 

Starpinstitūciju sadarbībai identificēta Ziemeļīrijā. 

Cietušo atbalsta fonds ir cietušo atbalsta sistēmas sastāvdaļa, kā arī finanšu instruments, lai 

nodrošinātu cietušo atbalsta sistēmas horizontālos darbības virzienus, proti, pakalpojumu pieejamību. 

Pētījuma ietvaros identificēta laba un, iespējams, arī Latvijā ieviešama prakse Polijā - Cietušo un 

postpenitenciārās palīdzības fonds. Fondā tiek uzkrāti līdzekļi no naudas sodu iemaksām un dažādu 

zaudējumu piedziņām no personām, kas pārkāpušas likumu. Šāda fonda esamība ļauj mērķtiecīgi plānot 

gan cietušajiem, gan arī bijušajiem likumpārkāpējiem (postpenitenciārā atbalsta formā) nepieciešamo 

atbalsta sistēmas attīstību. Lai veicinātu cietušo aizsardzību, būtu jāapsver iespējas veidot Cietušo 

atbalsta fondu, iespējams, līdzīgu valstī jau esošajam Uzturlīdzekļu garantijas fondam. 

                                                             
62Autora piezīme: skatīt Shēmu Nr. 11 pielikumā. 
63Autora piezīme: skatīt Shēmu Nr. 12 pielikumā. 
64Autora piezīme: skatīt pētījuma sadaļu par Ziemeļīrijas Starpinstitūciju sadarbības modeli. 
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Kriminālprocesā likumpārkāpējam (aizdomās turamajam, apsūdzētajam, tiesājamam) ir tiesības 

uz valsts nodrošinātu aizstāvi gadījumā, ja pati persona to nevar atļauties. Lai nodrošinātu cietušā 

interešu pārstāvību līdzās likuma pārkāpējam, cietušajam vajadzētu būt tiesībām uz valsts 

nodrošinātu juridisku palīdzību no brīža, kad persona kriminālprocesa ietvaros tiek atzīta par 

cietušo. Šai tiesībai būtu jāizriet nevis no personas, kas atzīta par cietušo, maznodrošinātības, bet no 

cietušā statusa pastāvēšanas. 

Ik gadu pieaug lietu skaits, kurās tiesu izpildītājam jāizpilda civiltiesiskas prasības,65 taču gada 

laikā pabeigto lietu īpatsvars ir neliels – salīdzinoši ievērojams ir to lietu skaits, kurās izpilde ir izbeigta 

bez piedziņas. Šajā gadījumā ir jāņem vērā, ka aptuveni 30-40% lietu tiesu izpildītāji piedzen kā 

civilprasības kriminālprocesā. Viena no problēmām ir tiesu izpildītāju takšu jautājums, jo pastāv 

virkne darbību, kuras tiesu izpildītājam ir jāfinansē no citās lietās iegūtiem līdzekļiem, savukārt, 

ja šādu līdzekļu nav, pastāv riski efektīva piedziņas procesa norisei cietušā labā –piedziņa par 

labu cietušajam netiek veikta. 

Informācijas sniegšana un cietušā lietas vadības uzsākšana. Vadoties no pētījuma gaitā 

iegūtās informācijas, ir iespējams secināt, ka faktiski cietušā lietas vadība sākas no brīža, kad policija 

saņem informāciju par noziedzīga nodarījuma notikumu. Būtiski, lai pirmā kontakta brīdī cietušajam 

saprotamā valodā, arī rakstiski, tiktu izskaidrots, kas ir pirmais vai divi nākamie soļi, ko cietušais 

varētu veikt savu tiesību īstenošanas uzsākšanai. Policijas darbiniekiem nepieciešams cietušajam 

sniegt iejūtīgu atbalstu uzreiz pēc nozieguma fakta. Cietušajam būtu jāizskaidro, kāda ir nākamā no viņa 

sagaidāmā rīcība, cietušajam būtu jāzina, ka ir konkrēta persona policijā, kurai viņš var piezvanīt kādu 

laiku pēc paziņošanas par noziedzīgā nodarījuma notikumu. 

Ņemot vērā faktu, ka viens no galvenajiem izaicinājumiem Latvijas Cietušo atbalsta sistēmas 

izstrādē būs tieši Starpinstitūciju sadarbības modelis, tai skaitā Cietušo atbalsta fonda izveide, būtu 

lietderīgi apsvērt jauna tiesību akta – Cietušo atbalsta prakses kodeksa, izstrādi. Šajā tiesību aktā 

būtu regulēta sadarbība starp institūcijām, sniedzot atbalstu cietušajiem; jaunu institūciju iesaiste 

sistēmā, lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību cietušajiem; Cietušo atbalsta fonda administrēšana un 

cietušajiem garantēto pakalpojumu klāsts no valsts puses. 

                                                             
65Autora piezīme: sīkāk skatīt sadaļu šajā pētījumā par Latvijas tiesu nolēmumu analīzi par cietušo kompensāciju 
pieprasīšanu. 
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1.pielikums 

Aptaujas anketa latviešu valodā 
Speciālistu aptauja 

 
Kompensāciju pētījumam 

 
 

1. Lūdzu, norādiet, kuru valsti Jūs pārstāvat? 
 
2. Kāda veida atbalsta pasākumi ir pieejami no noziedzīga nodarījuma cietušajiem Jūsu valstī? (var 
atzīmēt vairākus variantu) 
a. valsts kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem; 
b. bezmaksas psihologa pakalpojumi; 
c. bezmaksas juridiskās konsultācijas; 
d. bezmaksas pārstāvniecībā kriminālprocesā (lūdzu, norādiet, ja ir kādi ierobežojumi); 
e. sociālo dienestu pakalpojumi; 
f. kompensācija no noziedzīga nodarījuma izdarītāja (lūdzu, precizējiet, kāda kompensācija – par morālo 

kaitējumu, materiāliem zaudējumiem); 
g. Programmas, kas izveidotas noziedzīgos noziegumos cietušajiem; 
h. Cits, lūdzu precizēt. 

 
3. Ja Jūsu valstī cietušajiem pastāv valsts kompensāciju mehānisms noziedzīgos nodarījumos 
cietušajiem, kādam personu lokam kompensācijas tiek piešķirtas? 
a. Jūsu valsts piederīgajiem; 
b. ES pilsoņiem; 
c. Ārvalstniekiem / Bezvalstniekiem; 
d. Patvēruma meklētājiem; 
e. Personai, kura ir tieši cietusi no noziedzīgā nodarījuma; 
f. Ja noziedzīga nodarījuma rezultātā iestājusies personas nāve - personas tuviniekiem; 
g. Citiem, lūdzu precizēt! 
 
4. Kādas institūcijas lemj par valsts kompensācijas piešķiršanu? 
a. atsevišķa šim nolūkam izveidota iestāde Tieslietu ministrijas pakļautībā; 
b. atsevišķa šim nolūkam izveidota iestāde Labklājības ministrijas pakļautībā; 
c. atsevišķi šim nolūkam izveidota institūcija; 
d. Nevalstiska vai sabiedriska organizācija; 
e. Atsevišķi administrējam fonds; 
f. cits, lūdzu precizēt! 
 
5. Vai valsts kompensācija cietušajai personai tiek izmaksāta, ja: 
g. Ja ir iesniegts ziņojums policijā, bet vainīgais vēl nav noskaidrots; 
h. Vainīgais nav notiesāts, bet ir uzsākts kriminālprocess; 
i. Vainīgais ir notiesāts un ir stājies spēkā notiesājošs spriedums. 

 
6. Vai cietušajam ir pienākums sākotnēji prasīt kaitējuma atlīdzinājumu no noziedzīga nodarījuma 
izdarītāja un tikai pēc tam vērsties pēc valsts kompensācijas? 
a. Jā 
b. Nē 
c. Cits, lūdzu precizēt! 
 
7.  Vai valsts kompensācijā izmaksāto summu piedzen no: 
a.  Noziedzīga nodarījuma izdarītāja par labu valstij, lai no Noziedzīga nodarījuma izdarītāja valsts atgūtu 

cietušajam izmaksāto kompensāciju; 
b. Cietušā, ja izmaksātā kompensācijas summa ir par lielu, jo cietušais sniedzis nepatiesas ziņas; 
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c. Cits, lūdzu precizēt! 
 
8. Vai lēmumu par valsts kompensācijas piešķiršanu cietušais var pārsūdzēt? 
a. Jā, var - to pārsūdz institūcijā, kura piešķīrusi kompensāciju; 
b. Jā, var - saskaņā ar likumu tiesā; 
c. Jā, var - augstākai institūcijai (augstākai par to, kas ir piešķīrusi kompensāciju); 
d. Nē, nevar - lēmums par valsts kompensācijas piešķiršanu nav pārsūdzams. 

 
 
9. Par kāda veida kaitējumu cietušajam ir tiesības prasīt kaitējuma kompensāciju? 
a. mantisks zaudējums; 
b. fiziskas ciešanas; 
c. personisks aizskārums; 
d. morāls aizskārums; 
e. Cits, lūdzu precizēt! 

 
10. Cik ilgā laikā pēc atzīšanas par cietušo persona var pieteikt kaitējuma kompensāciju? 
a. līdz vienam gadam no brīža, kad persona atzīta par cietušo; 
b. līdz diviem gadiem no brīža, kad persona atzīta par cietušo; 
c. cits, lūdzu precizēt! 

 
 
11. Kā Jūs vērtējat (10 baļļu sistēmā): 
a. kaitējuma atlīdzināšanas sistēma kopumā? 
1______________________10 

 
b. valsts kompensācijas sistēmu? 
1______________________10 

 
c. atbalsta pasākumi cietušajiem? 
1______________________10 

 
 
12. Kādi, Jūsuprāt, ir cietušo kompensācijas sistēmas būtiskākie trūkumi Jūsu valstī? Ko varētu 
uzlabot, kas būtu darāms citādi, lai noziedzīgos nodarījumos cietušajiem tā būtu vairāk pieejama? 
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Aptaujas anketa angļu valodā 
Questionnaire on the compensations for  

victims of violent crime 
 

1. Please indicate the country you represent: 
_______________ 
 
2. What kind of support is available for the victims of violent crimes in your country? (several answers 
possible) 
 

a. State compensation for victims of violent crime  
b. Free of charge psychological help 
c. Free of charge legal consultations 
d. Free of charge representation in the criminal proceedings (please specify limitations if any) 
e. Assistance from Social services 
f. Compensation from the person who has committed the crime (please specify - material, moral) 
g.  Foundations for state compensations for victims of violent crimes 
h.  Programmes for victims of violent crimes 
i. Other, please specify: 

  _____________________ 
 
3. If there are state compensations for the victims of violent crime available in your country, please specify 
the groups of persons to whom the state compensations are awarded (several answers possible): 
 

a. Nationals of your country 
b. EU citizens 
c. Foreigners / stateless persons 
d. Asylum seekers 
e. Person who has directly suffered from violent crime 
f. If death of the person has occurred - family members of this person 
g. Other groups of persons, please specify: 

  _______________________ 
 
4. Which institution decides whether to award the compensation? 

a. Separate institution which is established for this purpose under the Ministry of   Justice 
b. Separate institution which is established for this purpose under the Ministry of Welfare 
c. Separate authority established for this purpose 
d. Non-governmental organization or public organization 
e. Foundation which is separately administered 
f. Other, please specify: 
__________________________  

 
 
5. What is the precondition for a person to claim for state compensation for victims of violent crime? 

a. Crime is reported to police but the person who committed the crime is not   
 identified yet; 
b. Person who committed the crime is not convicted but the criminal procedure is   
 initiated; 
c. Person who committed the crime is convicted and convicting court judgment has   
 entered into effect. 

 
6. Does the victim have an obligation to demand the compensation from the person who committed the 
crime before claiming for state compensation for the victims of violent crime? 

a. Yes, victim has such obligation; 
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b. No, victim can claim for state compensation without demanding compensation from the offender; 
c. Other, please specify: 

 _________________________ 
 
7. Can the amount of money paid as state compensation be recovered: 

 
h. from the person who committed the crime in order for the state to recover the amount of money 

paid to the victim? 
i. from the victim, if the amount of money paid as state compensation is too high because of the false 

information the victim deliberately provided? 
j. Other conditions, please specify: 

 _________________________  
 
8. Can the decision on awarding the compensation be appealed? 

a. Yes, it can be appealed - to the institution which awarded the compensation;  
b. Yes, it can be appealed - in court as provided in general law; 
c. Yes, it can be appealed - to higher authority (higher than the institution which  awarded the 
compensation); 
d. No, the decision on awarding the state compensation can not be appealed. 

 
9. For what kind of damage the victim has a right to claim compensation? (several answers possible) 

a. material loss 
b. physical suffering 
c. personal injury 
d. moral injury 
e. Other, please specify 

 ________________________ 
 
10. What is the time limit for claiming the state compensation for victims of violent crime? 

a. Up to one year after the person has been recognized as victim; 
b. Up to two years after the person has been recognized as victim; 
c. Other, please specify: 
 __________________________ 

 
 
11. How would you rate (in scale of -5 to +5 where “-5” is the lowest possible rating and “+5” is the highest 
possible rating): 
 

j. damages’ compensation system in general 
1_______________________________________10 
 
b. state compensation system to victims of violent crime 
1_______________________________________10 
 
c. support measures to victims of violent crime 
1_______________________________________10 

 
 
12. What do you see as main downfalls of the state compensation system in your country. What could be 
improved and done different to make it more accessible and adequate for victims of violent crime? (open 
question) 
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2.pielikums 

Shēma 1 Kāda veida atbalsts cietušajiem jūsu valstī ir pieejams? 
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Shēma 2 Ja Jūsu valstī cietušajiem pastāv valsts kompensāciju mehānisms, kādam personu lokam kompensācijas tiek piešķirtas? 
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Shēma 3 Kādas institūcijas lemj par valsts kompensācijas piešķiršanu? 
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Shēma 4 Vai valsts kompensācija cietušajai personai tiek izmaksāta, ja: 
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Shēma 5 Vai cietušajam ir pienākums sākotnēji prasīt kaitējuma atlīdzinājumu no noziedzīga nodarījuma izdarītāja un tikai pēc tam 
vērsties pēc valsts kompensācijas? 
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Shēma 6 Vai valsts kompensācijā izmaksāto summu piedzen no: 
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Shēma 7 Vai lēmumu par valsts kompensācijas piešķiršanu cietušais var pārsūdzēt? 
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Shēma 8 Par kāda veida kaitējumu cietušajam ir tiesības prasīt kaitējuma kompensāciju? 
 
 

 



40 

 

Shēma 9 Kādā laika periodā persona var pieteikties valsts kompensācijas saņemšanai vardarbīgos noziedzīgos nodarījumos cietušajiem? 
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Shēma 10 Kā jūs varētu novērtēt (skalā no -5 līdz +5) cietušo kompensāciju sistēmu jūsu 
valstī? 
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Shēma 11 Cietušo atbalsta sistēmas modelis Latvijā, kontekstā ar jau pastāvošajiem sistēmas elementiem 
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Shēma 12 Cietušo atbalsta sistēma Latvijā – vertikālās un horizontālās attīstības virzieni 

 

 

 

  

 

 


