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Ievads 

 

 Kāpēc un kādā veidā bērnu tiesību aizsardzības jautājumi ir ciešā saistībā ar 

bērnu likumpārkāpumu preveciju? 

Šīs publikācijas pamatā ir apsvērums, ka bērna tiesības ir bērna cilvēktiesības
1
. 

Bērns, kā cilvēktiesību subjekts ir izdalīts īpašā kategorijā, ņemot vērā bērna 

specifiskās vajadzības uz attīstību, drošību un citu cilvēku attieksmi pret viņa 

vajadzībām, respektējot bērna brieduma un attīstības pakāpi.  

Uz bērnu attiecas visas cilvēka tiesības, kādas tas definētas Eiropas Savienības 

pamattiesību hartas
2
 (turpmāk – Harta) 24.pantā

3
, tai skaitā tiesības uz bērna 

labklajībai nepieciešamo aizsardzību un gādību (a); tiesības brīvi paust savus uzskatus 

un būt uzklausītiem (b). Blakus šīm tiesībām Harta noteic arī specifiskos pienākumus 

citiem (pilngadīgajiem) tiesību subjektiem, pieņemot jebkādus lēmumus attiecībā uz 

bērnu, rīkoties bērna labākajās interesēs. Tadējādi tiek uzsvērts, ka bērns ir īpašs 

cilvēka tiesību subjekts. Attiecībā uz šo īpašo bērna tiesībsubjektību jāraugās vadoties 

no tās iemesliem – kāpēc bērns ir tāds cilvēks, kuram ir nepieciešamas speciālas 

cilvēka tiesības – bērna tiesības. Atšķirība ir bērna, kā gados jauna cilvēka, attīstībā 

un briedumā, attiecībā uz viņa spēju rīkoties savu tiesību aizsardzībai, apzināties 

rīcības un seku cēloņsakarības un tam līdzīgi (a) un „uzdevumā” kāds nepiekrīt 

pieaugušam cilvēkam – apstakļos, kurus bērnam sagādā pieaugušie, īstenot savas 

tiesības un pilnvērtīgu fizisku un garīgu attīstību (b). Gadījumos, kad iztrūkst kāda no 

minētajām komponentēm, tiek runāts par bērna tiesību pārkāpumu. Piemēram, bērna 

tiesības ir pārkāptas vienlīdz abos gadījumos, ja bērna dabiskie aizbildņi (vecāki) ir 

pametuši bērnu novārtā un nerūpējas par to; ja bērns ir izdarījis noziedzīgu 

nodarījumu, vai citu likuma pārkāpumu, bet valsts institūciju reakcija uz to (soda 

veidā) ir neadekvāta bērna vajadzībām un likuma pārkāpuma izdarīšanas iemesliem. 

Bērnu tiesību pārkāpumu prevencija sniedz līdzīgu efektu kā bērna 

likumpārkāpumu prevencija, un pilnīgi identisku efektu, kā bērna aizsardzība, lai 

bērns nekļūtu par noziedzīga nodarījuma (vai likuma pārkāpuma) upuri, vai 

liecinieku. Visos minētajos gadījumos bērns noteikti nonāk, vai var nonākt viņa 

pamata tiesību aizskāruma riska situācijā. 

                                                 
1
 Establishing child friendly justice: Reflections on how to bring the childs forward in the future justice 
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Accessibile: http://ej.uz/h6yc [accessed 23.03.2015]. 
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Tādējādi ir pamats izvirzīt hipotēzi, ka bērnu likumpārkāpumu
4
 prevencija (tai 

skaitā preventīva rīcība, lai bērns nekļūtu ar cietušo vai liecinieku) ir bērnu tiesību 

pārkāpumu prevencijas daļa. 

Prevencijas jēdziens augstāk minētajā kontekstā cieši korelē ar „bērniem 

draudzīgas justīcijas” jēdzienu. Bērniem draudzīga var būt tāda justīcijas sistēma 

(tiesību piemērošanas institūcijas, tai skaitā tiesību aizsradzības iestādes), kuras 

ietvaros tiek ņemtas vērā bērnu specifiskās vajadzības un pieņemti lēmumi bērnu 

interesēs
5
. 

 Publikācijas mērķi un uzdevumi 

Šīs publikācijas pirmais mērķis ir parādīt kā, kādā veidā un cik lielā mērā 

Eiropas Savienības un citu Eiropas starptautisko institūciju izdotie tiesiskie 

regulējumi ietekmē bērnu un jauniešu likumpārkāpumu prevencijas ietvaru Latvijā. 

Pie tam, šajā gadījumā bērnu un jauniešu likumpārkāpumu prevencija tiek skatīta 

plašākā nozīmē: gan tie gadījumi, kuros bērni paši pārkāpj tiesību normas 

priekšrakstus, gan tie gadījumi, kuros bērns ir cietušais vai liecinieks. Abi šie 

gadījumi var būt saistīti ar nepieciešamību īpašā veidā aizsargāt bērna tiesības. Šajā 

kontekstā publikācijas otrais mērķis ir noskaidrot: vai Latvijā spēkā esošais tiesiskais 

regulējums atbilst tiem tiesību principiem, kas ietverti starptautiskos tiesību aktos, kas 

ir tādā vai citā veidā saistoši Latvijas Republikai.  

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus tiks: a) definēti tēmas analīzei nepieciešamie 

jēdzieni; b) analizēti bērnu tiesību aizsardzības un bērnu likumpārkāpumu prevencijas 

jomās aktuālie starptautiskie akti; c) analizēts Latvijas tiesiskais regulējums bērnu 

tiesību aizsardzībā un likumpārkāpumu prevencijā; d) pētīti starptautiskās prakses 

apkopojumi, Eiropas cilvēktiesību tiesas prakse un dažādu autoru viedokļi par bērnu 

tiesību aizsardzības un likumpārkāpumu prevencijas jautājumiem. 

 Publikācijas izstrādē izmantotās metodes 

Darba izstrādē plānots izmantot šādas metodes:  

a) iegūto ziņu un datu analīze un sintēze, tiks lietota lai pētītu Latvijas un 

starptautiskos tiesību aktus un citus avotus;  

b) indukcija, dedukcija un monogrāfiskā, jeb aprakstošā metode tiks lietota pētot 

Latvijā un citās Eiropas valstīs esošo praksi prevencijas jomā, lai būtu iespējams 

izdarīt gan vispārīgus spriedumus un secinājumus uz atsevišķu sistēmas elementu vai 

procesu pētījuma pamata, gan izdarīt secinājumus par atsevišķiem sistēmas 

elementiem;  

c) kvalitatīvās pētniecības metodes: tieši novērojumi; dokumentu analīze (teksta un 

kontentanalīze), praktisko situāciju analīze. Minētās metodes tiks lietotas, lai izdarītu 

nepieciešamos secinājumus. 

 

 

 

                                                 
4
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1. Bērnu tiesību aizsardzības principi starptautiskajos tiesību aktos 

 

Lai gan šī darba uzdevums ir apzināti sašaurināts līdz Eiropas Savienības, un 

tēmas specifikas dēļ, Eiropas Padomes izdotajiem tiesību aktiem, jāņem vērā, ka 

primārās starptautiskās tiesību normas bērnu tiesību aizsardzībā ietvertas tieši 

Apvienoto Nāciju organizācijas Ģenerālās asamblejas izdotajos tiesību aktos: Bērnu 

tiesību deklarācijā
6
 un Bērnu tiesību konvencijā

7
. Bērnu tiesību deklarācijā un Bērnu 

tiesību konvencijā definēti bērnu tiesību aizsardzības principi, saskaņā ar kuriem ir 

daudzi vēlāk izdotie starptautiskie tiesību akti bērnu tiesūbu aizsardzības jomā: bērna 

tiesības uz dzīvību, izdzīvošanu un attīstību
8
; bērna tiesības uz atzīšanu un identitāti

9
. 

Tai skaitā, Bērna tiesību konvencijā
10

 pirmo reizi tieši tiek noteiktas bērniem 

draudzīgas justīcijas, jeb tiesiskās vides pazīmes: „Visās darbībās attiecībā uz bērniem 

neatkarīgi no tā, vai šīs darbības veic valsts iestādes vai privātas iestādes, kas 

nodarbojas ar sociālās labklājības jautājumiem, tiesas, administratīvās vai 

likumdevējas iestādes, primārajam apsvērumam jābūt bērna interesēm”.  

Vienlaikus tiek definēti bērnu tiesību subjekti, viņu tiesības un preventīvie 

pienākumi bērnu aizsardzībā – bērnu aizsardzība no vardarbības, nolaidīgas vai sliktas 

izturēšanās jebkurā formā
11

; principos bērnu speciālai aizsardzībai saskarsmē ar 

justīcijas iestādēm (policija, tiesa, prokuratūra, kriminālsodu izpildes iestādes) tiek 

noteiktas bērna tiesības uz speciālu attieksmi kriminālsodu piemērošanā - aizliegums 

nepilngadīgajiem piemērot nāves sodu vai mūža ieslodzījumu, kā arī tiek definēts, ka 

brīvības atņemšanas sods ir galējā sankcija nepilngadīgo lietās, kas piemērojams tikai 

tad, kad visas citas iespējas ir izsmeltas
12

. Visi augstāk minētie principi tālāk tiek 

attīstīti Eiropas Savienības un Eiropas Padomes izdotos aktos, rekomendācijās un 

vadlīnijās. Būtiski ir, ka no šo principu starptautiskas definēšanas brīža ir noteikts 

vienots ietvars bērnu tiesību īstenošanai, nepilngadīgās personas statusam, tostarp 

bērniem draudzīgas justīcijas attīstībai praksē. 

Eiropas Padomes Konvencija par bērnu tiesību piemērošanu
13

 noteic, ka tās 

„mērķis ir bērnu interesēs veicināt to tiesības, piešķirt tiem procesuālas tiesības un 

atvieglot šo tiesību izmantošanu, nodrošinot to, ka bērnus pašus vai ar citu personu 

vai organizāciju palīdzību informētu un ļautu tiem piedalīties tiesas procesos, kas tos 

skar
14

”. Konvencija par bērna tiesību piemērošanu definē uz bērnu attiecināmus 

principus tiesas procesā, kas sevī ietver: bērna tiesības uz informāciju;  tiesības paust 

                                                 
6
 Bērnu tiesību deklarācija, Pasludinājusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā Asambleja 1959. 

gada 20. novembrī. Pieejams: http://www.humanrights.lv/doc/vispaar/berndekl.htm [skatīts 

23.03.2015]. 
7
 Bērnu tiesību konvencija, Pieņemta un pieejama parakstīšanas, ratificēšanas un pievienošanās 

procedūrai ar Ģenerālās asamblejas 1989. gada 20. novembra Rezolūciju 44/25, stājusies spēkā 1990. 

gada 2. septembrī saskaņā ar 49. Pantu. Pieejama: http://likumi.lv//ta/id/270592 [skatīts 23.03.2015]. 
8
 Turpat, 6.pants.  

9
 Turpat, 9.pants. 

10
 Turpat, 3.pants. 

11
 Turpat, 19.pants. 

12
 Turpat, 37.pants. 
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http://m.likumi.lv/doc.php?id=7218 [skatīts 24.03.2015] 
14

 Turpat, 1.pants. 
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savu viedokli tiesas procesā un tikt uzklausītam;  tiesības saņemt paskaidrojumus sev 

saprotamā veidā. 

Tiesību principu deklarēšana pati par sevi ir uzskatāma tikai par sākumu 

vēlamajām pārmaiņām. Nepieciešams, lai šie tiesību principi tiktu izprasti ne tikai no 

teorētiskā viedokļa, bet arī sasaistīti ar pavisam konkrētām darbībām, konkrētu 

dalībvalstu praksē. Tā, piemēram, Eiropas Komisija norādījusi
15

, ka Eiropā aizvien 

pastāv problēma, kas liecina, ka Eiropas valstu justīcijas sistēmas vēl joprojām 

neatbilst tām vajadzībām, kas piemīt bērniem, saskarsmē ar formālās justīcijas 

sistēmu. Bērni var būt iesaistīti formālās juridiskās procedūrās ļoti atšķirīgu iemeslu 

dēļ: var būt atbildētāji, cietušie, liecinieki, vai arī būt netieši saistīti ar tiesas vai citu 

tiesību aizsardzības iestāžu lēmumu sekām, piemēram, laulības šķiršanas vai 

aizbildniecības lietās. Tieši šādās, ikdienišķās, procedūrās tiek izjusts bērnu tiesībās 

balstītas pieejas trūkums. Lai tiesisko vidi veidotu bērniem draudzīgāku, Eiropas 

Komisija ir pieņēmusi vairākus tematiskos dokumentus, kas saistāmi gan ar bērna 

tiesību pārkāpumu prevenciju, gan bērnu izdarītu likuma pārkāpumu novēršanu, un 

centieniem bērnus pasargāt no sāpīgas pieredzes juridiskos procesos. 

 

1.1. Direktīva noziegumos cietušo atbalstam 

2012.gada 25.oktobrī tika pieņemta direktīva ar ko nosaka noziegumos cietušo 

tiesību atbalsta, un aizsardzības minimālos standartus
16

. Direktīvā noteikts, ka 

dalībvalstīm ir jārevidē nacionālie tiesību akti un vajadzības gadījumā tie jāpapildina, 

atbilstoši diretīvā noteiktajam cietušo atbalsta standartam. Tai skaitā nacionālajiem 

tiesību aktiem ir jāstājas spēkā dalībvalstīs līdz 2015.gada 16.novembrim. Direktīvā 

paredzētas vairākas procedūras, kas varētu veicināt noziedzīgos nodarījumos cietušo 

bērnu tiesību aizsardzību. Direktīvas ietvarā paredzēta bērnu, kas ir neaizsargāti no 

sekundārās viktimizācijas, aizsardzības pasākumi, iekļaujot bērnus īpaši aizsargājamo 

personu statusā, kā arī piemērojot viņiem īpašus pasākumus kriminālprocesa laikā.  

Izpildot šīs direktīvas nosacījumus Tieslietu ministrija bija izveidojusi darba 

grupu, kuras pienākumos ietilpa, attiecīgu grozījumu sagatavošana Latvijas tiesību 

aktos, tai skaitā Kriminālprocesa likumā
17

. Apstiprināšanai valdībā un Saeimā virzīts 

likumprojekts, kura ietvaros sniegti priekšlikumi Direktīvas prasību izpildei, 

papildinot Kriminālprocesa likumu ar jaunu 96.¹pantu „Īpaši aizsargājams cietušais”. 

Pantā tiek uzskaitītas cietušo kategorijas, kas tiek uzskatītas par īpaši aizsargājamām, 

proti: 

1) nepilngadīgais; 

                                                 
15

 Autora piezīme: ar Eiropas Komisijas aktivitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā ir iespējams 

iepazīties šeit: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/friendly-justice/index_en.htm 

[skatīts 24.03.2015]. 
16

 Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2012/29/ES, 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 25.03.2015]. 
17

 Likumprojekta „Grozījumi Kriminālprocesa likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums 

(anotācija). Pieejams: http://ej.uz/5e6n [skatīts24.03.2015]. 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/friendly-justice/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:LV:PDF
http://ej.uz/5e6n
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2) persona, kurai ir nodibināta aizgādnība garīga rakstura vai cita veselības 

traucējuma dēļ; 

3) persona, kura cietusi no noziedzīga nodarījuma, kas vērsts pret personas 

tikumību vai dzimumneaizskaramību, vai no cilvēku tirdzniecības; 

4) persona, kura cietusi no noziedzīga nodarījuma, kuru izdarījusi persona, kas 

ir pirmajā vai otrajā radniecības pakāpē, laulātais vai bijušais laulātais, persona, ar 

kuru cietušais ir vai ir bijis nereģistrētās laulāto attiecībās vai persona, ar kuru 

cietušajam ir kopīga (nedalīta) saimniecība; 

5) persona, kurai noziedzīga nodarījuma rezultātā iespējams radīti smagi 

miesas bojājumi vai psihiskas dabas traucējumi; 

6) persona, kura cietusi no noziedzīga nodarījuma, kas iespējams veikts 

rasistisku, nacionālu, etnisku vai reliģisku motīvu dēļ. 

Minēto grozījumu rezultātā bērns
18

, jeb persona, kas nav sasniegusi 

pilngadību, tiek uzskatīts par īpaši aizsargājamu cietušo savas nepilngadības dēļ. 

Proti, nav nepieciešamības, lai iestātos kādi atsevišķi apstākļi, kas šajā pašā tiesību 

normā tiek attiecināti uz pilngadīgajām personām, piemēram, ka persona ir cietusi no 

kāda noteikta veida noziedzīga nodarījuma vai personai noziedzīgā nodarījuma 

rezultātā iestājušās sevišķi smagas sekas, vai citi iemesli. Bez tam, Kriminālprocesa 

likuma grozījumos piedāvāts pilnveidot bērna pārstāvniecību kriminālprocesuālajās 

procedūrās, ja bērns nedzīvo, bet uzturas Latvijas Republikā bez vecāku klātbūtnes, 

cietušo bērnu var pārstāvēt tā pilngadīgā persona, kura ir atbildīga par bērnu 

uzturēšanās laikā Latvijas Republikā. Šāds regulējums nepieciešams, lai nodrošinātu, 

ka cietušā bērna pārstāvību var uzņemties pieaugušais, kurš uz laiku ir atbildīgs par 

bērnu, piemēram, viesģimene, kur bērns uzturas apmaiņas programmas ietvaros. 

1.2. Direktīva (projekts) par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir 

aizdomās turētās vai apsūdzētās personas Kriminālprocesā
19

. Direktīvas priekšlikumā 

noteikts, ka tās mērķis ir visā Eiropas Savienībā noteikt kopējus minimālos standartus 

attiecībā uz to bērnu tiesībām, kuri ir aizdomās turētas vai apsūdzētas personas 

kriminālprocesā, un to bērnu tiesībām, kuriem piemēro procesu, kas paredzēts 

Padomes Pamatlēmumā 2002/584/TI (“Eiropas apcietināšanas ordera process”). Šajā 

direktīvas priekšlikumā ir izklāstīti īpaši minimālie noteikumi par to bērnu tiesībām, 

kuri ir aizdomās turētas vai apsūdzētas personas kriminālprocesā. Tādējādi ar šo 

priekšlikumu tiek veicināta ES Pamattiesību hartas, jo īpaši tās 4, 6., 7., 24., 47. un 

48. panta, piemērošana, balstoties uz Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 3., 5., 6. un 8. 

pantu, kā tos interpretējusi Eiropas Cilvēktiesību tiesa, kura savā judikatūrā nosaka 

standartus īpašām neaizsargātu personu, īpaši bērnu, tiesību aizsardzības garantijām. 

Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūrā cita starpā noteikts, ka taisnīgas tiesvedības un 

tiesību uz taisnīgu tiesu pamatnosacījums ir personas spēja izprast procesa 

pamataspektus, tajā piedalīties un efektīvi īstenot savas tiesības un izmantot privātās 

                                                 
18

 Autora piezīme: bērns šajā publikācijā ir persona, kas nav sasniegusi pilngadību, un kuras statusu 

nosaka Civillikuma 219.-221.pants. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=90223 [skatīts 24.03.2015] 
19

 Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on 

procedural safeguards for children suspected or accused in criminal proceedings. Pieejams: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52013PC0822 [skatīts24.03.2015] 

http://likumi.lv/doc.php?id=90223
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52013PC0822
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52013PC0822
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dzīves neaizskaramības aizsardzību. Ņemot vērā minētos nosacījumus, šajā direktīvā 

būtu nepieciešams skaidri stiprināt bērnu procesuālās garantijas. Minētā dēļ tiek 

piedāvāts: 

a) Nostiprināt Eiropas valstu nacionālajās tiesību normās bērna, kurš iesaistīts 

kriminālprocesā, tiesības uz informāciju, nosakot veidu kādā bērns to saņem; 

b) Noteikt papildu garantijas attiecībā uz informācijas sniegšanu personai, kam 

ir vecāku atbildība
20

, vai atbilstošam pilngadīgajam ar nosacījumu, ka tas netraucē 

pienācīgu kriminālprocesa norisi pret attiecīgo personu un jebkura cita 

kriminālprocesa pienācīgu norisi; 

c) Noteikt obligātu advokāta palīdzību bērniem, kuri tiek turēti aizdomās vai 

apsūdzēti kriminālprocesā. Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksē ne reizi ir uzsvērts, cik 

nozīmīga ir advokāta sniegtā palīdzība bērnam no kriminālprocesa sākuma un 

policijas veiktās nopratināšanas laikā, un tas liecina, ka atteikšanās no tiesībām uz 

advokāta palīdzību bērnam var nopietni kaitēt. Tas, cik nozīmīga bērnam ir advokāta 

palīdzība, ir atzīts arī visās attiecīgajās starptautiskajās normās, piemēram, Eiropas 

Padomes Ministru komitejas Pamatnostādnēs par bērniem draudzīgu tieslietu 

sistēmu
21

, Pekinas noteikumos
22

 un ANO Konvencijas par bērna tiesībām 2007. gada 

Vispārējā komentārā Nr.°10 par bērnu tiesībām nepilngadīgo tiesvedības sistēmā
23

; 

d) Ieviest bērna individuālo novērtējumu, lai apzinātu bērna īpašās vajadzības 

saistībā ar aizsardzību, izglītību, apmācību un iekļaušanu atpakaļ sabiedrībā, un 

noteiktu, vai un kādā mērā bērnam kriminālprocesā būtu nepieciešami īpaši pasākumi. 

Bērna personiskās īpašības, brieduma pakāpe un ekonomiskais un sociālais stāvoklis 

var būtiski atšķirties. 

Blakus jau minētajiem bērnu tiesību aizsardzības principiem, kuru īstenošanai 

dalībvalstīm šādas direktīvas pieņemšanas rezultātā būtu arī skaidri defināts praktisks 

piemērojums, tiek uzsvērta vel citu bērnu tiesību aizsardzības principu nozīme, tai 

skaitā: tiesības uz bērna medicīnisko novērtējumu un izmeklēšanu. Tai skaitā, ja bērns 

tiek turēts apcietinājumā vai ieslodzījumā, tad bērna medicīnisko izmeklēšanu var 

pieprasīt arī vecāki vai personas, kas tos aizstāj. Definētas konkrētas pieejas, kā 

īstenot bērna tiesības uz brīvību, noteicot, ka bērnam brīvība var būt atņemta tikai 

galējos gadījumos. Tiek uzsvērts
24

, ka kompetentajām iestādēm būtu jāveic visi 

brīvības atņemšanai alternatīvie pasākumi, kad vien tas ir bērna interesēs. Šādiem 

                                                 
20

 Turpat, 5.pants. Termins “persona, kam ir vecāku atbildība,” apzīmē jebkuru personu vai institūciju, 

kam ir vecāku atbildība pār bērnu, kā definēts Padomes 2003. gada 27. novembra Regulā (EK) Nr. 

2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku 

atbildību.  
21

Guidelines of the Committee of  Ministers of the Council of Europe on child friendly justice. Adopted 

by the Committee of  Ministers on 17 November 2010 at the 1098th meeting of the Ministers' Deputies. 

Para 37-43. Accessible: http://ej.uz/xz7m [accessed 23.03.2015]. 
22

 United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice 

(The Beijing Rules), 29 November 1985. Para15.1. Accessible: 

http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm [accessed 24.03.2015]. 
23

 Vispārējais komentārs  Nr.10 (2007). Bērnu tiesības nepilngadīgo tiesvedības sistēmā. Pieejams: 

http://ej.uz/s3z7 [skatīts 25.03.2015]. 
24

 Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on 

procedural safeguards for children suspected or accused in criminal proceedings. Para, 11. Accessible: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52013PC0822  [accessed 24.03.2015] 

http://ej.uz/xz7m
http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm
http://ej.uz/s3z7
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52013PC0822
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pasākumiem būtu jāietver, piemēram, pienākumu ziņot kompetentajām iestādēm, 

ierobežojumus attiecībā uz saskarsmi ar noteiktām personām vai prasību iziet 

ārstniecības kursu vai piedalīties izglītojošos pasākumos
25

. Direktīvas priekšlikumā 

precizēts arī bērna statuss piemērojot Eiropas apcietināšanas ordera procesu.  

Kopumā direktīvas priekšlikums nodrošina gan Eiropas Savienības rīcības 

proporcionalitāti attiecībā uz dalībvalstu nacionālajiem tiesiskajiem ietvariem, gan arī 

paredz minimālos noteikumus, kas ir vajadzīgi, lai sasniegtu mērķi un panāktu 

efektīvu aizsardzības līmeni bērniem, kā arī veicinātu savstarpēju uzticēšanos un 

justīcijas institūciju sadarbību. 

 

1.3. Bērnu aizsardzība pret seksuālu izmantošanu 

2007.gadā Eiropas tieslietu ministru 28.konferencē tika pieņemta Rezolūcija 

Nr.2
26

 par bērniem draudzīgu justīciju, kuras rezultāti noteica divu būtisku jautājumu 

tālāko attīstību:  

a) aicina Eiropas savienības valstis pievienoties Eiropas Padomes Konvencijai 

par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību
27

 un  

b) aicina dažādas Eiropas institūcijas izstrādāt vadlīnijas bērniem draudzīgas 

justīcijas ieviešanai
28

. 

Bērnu tiesību pārkāpumu prevecija tiek īstenota vairākos līmeņos, vadoties no 

bērna tiesiskā statusa (cietušais, aizdomās turētais, apsūdzētais, notiesātais vai 

prevencijas pasākumos iesaistītais) un vadoties no bērna īpašās ievainojamības pie 

atsevišķiem noziedzīgiem nodarījumiem (bērnu seksuāla izmantošana un iesaistīšana 

cilvēktirdzniecībā, bērnu iesaistīšana noziedzīgos nodarīumos, kas saistīti ar 

narkotiskajām vai psihotropajām vielām, vardarbīgi noziedzīgi nodarījumi un citas 

kategorijas). Vadoties no minētā iedalījuma, ir pamats uzskatīt, Latvijas 

pievienošanos Eiropas Padomes Konvencijai par bērnu aizsardzību pret seksuālu 

izmantošanu un seksuālu vardarbību, par ļoti būtisku soli. Minētajai konvencijai 

Latvija pievienojās 2014.gada 18.augustā, bet Latvijas Republikas Tieslietu ministrs 

parakstīja konvenciju 2013.gada 7.martā.  

Konvencija ir balstīta uz bērna tiesībām uz dzīvību, veselību un pilnvērtīgu 

attīstību, kā arī uz aizsardzību, kāda nepieciešama bērnam, vadoties no viņa brieduma. 

Konvenciju izstrādājot ir ņemti vērā ne tikai bērna tiesību aizsardzības un bērna 

tiesību pārkāpumu prevencijas principi, bet arī konkrēti apsvērumi, kas izriet no bērna 

tiesiskā statusa: nepieciešamība pasargāt bērnu no nodarījumiem, kas kaitē ne tikai 

bērnu veselībai, bet arī psihosociālai attīstībai (a); nepieciešamība izstrādāt tādus 

aizsardzības instrumentus, kas spētu pasargāt bērnus no seksuālas vardarbības un šāda 

                                                 
25

 Turpat, 11.paragrāfs. 
26

 RESOLUTION No. 2 on child-friendly justice. Accesible: 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/minjust/mju28/MJU-28%282007%29Resol2E.pdf [accessed 

23.03.2015]. 
27

 Eiropas Padomes Konvencija par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu 

vardarbību. Pieejams: http://m.likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1038 [skatīts 25.003.2015]. 
28

 RESOLUTION No. 2 on child-friendly justice. Accesible: 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/minjust/mju28/MJU-28%282007%29Resol2E.pdf , Para, 23e. 

[accessed 23.03.2015]. 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/minjust/mju28/MJU-28%282007%29Resol2E.pdf
http://m.likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1038
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/minjust/mju28/MJU-28%282007%29Resol2E.pdf
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rakstra kaitējuma virtuālajā vidē un globālajā tīmeklī (b); nepieciešamību nodrošināt 

bērnu tiesisko aizsardzību, īstenojot citos starptautiskos un Eiropas Savienības 

dokumentos noteiktos
29

 prioritāros darbības virzienus (c).  

Vadoties no minētā definēti trīs Konvencijas mērķi: nepieļaut un novērst bērnu 

seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību pret bērniem; aizsargāt tādu bērnu 

tiesības, kuri cietuši no seksuālas izmantošanas un seksuālas vardarbības; veicināt 

sadarbību valstī un starptautisko sadarbību pret bērnu seksuālu izmantošanu un 

seksuālu vardarbību pret bērniem.  

Tādējādi, jebkurai dalībvalstij, kas pievienojas šai Konvencijai ir jāveic 

pasākumi noziedzības prevencijas jomā (lai bērni nekļūtu par seksuāla rakstura 

noziedzīgu nodarījumu upuriem un šāda veida noziedzīgu nodarījumu izdarītājiem); 

jāizveido atbalsta un aizsardzības sistēma tiem bērniem, kuri jau ir cietuši no seksuāla 

rakstura noziedzīgiem nodarījumiem (sekundārās viktimizācijas pasākumi un terciārā 

prevencija); jāorganizē pasākumi, lai attīstītu šāda veida noziedzīgu nodarījumu 

novēršanu, izmantojot starptautiskās sadarbības instrumentus (šajā gadījumā attīstāmi 

sadarbības mehānismi jau esošo Eiropas institūciju ietvaros horizontālā nozīmē – 

policijas, prokuratūras, tieslietu jomas speciālistu pārrobežu sadarbībā; gan arī 

izveidojamas jaunas efektīvas sadarbības formas). 

Konvencijas ietvaros vislielākā uzmanība veltīta tieši seksuāla rakstura 

noziedzīgu nodarījumu prevencijas jomā – pieņemot darbā personas, kuras strādā ar 

bērniem tiek izvirzītas īpašas prasības; noteikts, ka skolu programmās iekļaujamas 

speciālas praktiska rakstura nodarbības, kuru rezultātā bērniem tiek sniegtas ne tikai 

zināšanas, bet arī attīstas iemaņas atpazīt seksuālas izmantošanas riskus, novērtēt 

šādus riskus saturošu vidi; apmācōt bērnu par drošu rīcību seksuālās izmantošanas 

riska situācijās.  

Viens no būtiskiem aspektiem, ko paredz Konvencija
30

, ir pasākumu kopuma 

izstrāde personām, kuras „baidās no tā, ka tās varētu izdarīt kādu no šajā konvencijā 

noteiktajiem nodarījumiem
31

”. Konvencija noteic, ka šādos gadījumos valstīm, kas 

pievienojušās konvencijai ir jāattīsta tādi mehānismi, lai šādas personas iesaistītu 

efektīvās prevencijas programmās un novērstu iespējamību, ka šīs personas izdara 

noziedzīgus nodarījumus pret bērniem.  

No praktiskā viedokļa rīcības modelis ar dzimumnoziedzniekiem un vēl jo 

vairāk preventīvās programmas personām, kurām pastāv dzimumnoziegumu 

izdarīšanas riski, ir viens no sarežģītāk izpildāmajiem visām valstīm, kas 

pievienojušās Konvencijai. Dzimumnoziegumu preventīvais darbs un tā organizācija 

                                                 
29

 Autora piezīme: Piemēram - Eiropas Padomes Ministru komitejas Ieteikumu Nr. R (91) 11 par bērnu 

un jauniešu seksuālo izmantošanu, pornogrāfiju, prostitūciju un tirdzniecību; Ieteikumu Rec(2001)16 

par bērnu aizsardzību pret seksuālo izmantošanu un Konvenciju par kibernoziegumiem (ETS Nr. 185), 

Eiropas Padomes Konvenciju par cilvēku tirdzniecības apkarošanu (CETS Nr. 197); Cilvēktiesību un 

pamatbrīvību aizsardzības konvenciju (1950, ETS Nr. 5) un pārskatīto Eiropas Sociālo hartu (1996, 

ETS Nr. 163) un Eiropas Konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu (1996, ETS Nr. 160). 
30

 Eiropas Padomes Konvencija par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu 

vardarbību. 7.pants. Pieejams: http://m.likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1038  [skatīts 

25.003.2015]. 
31

 Turpat. 

http://m.likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1038
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prasa multidiciplināru pieeju un mērķtiecīgu starpinstitucionālu sadarbību. Tomēr 

tieši šīs jomas bērnu tiesību pārkāpumu prevencijas sistēmās, neatkarīgi no jomas, kur 

šīs metodes tiek piemērotas, ir nestabili vai vāji attīstītas
32

.  

Latvijas prakses piemēri pirms un pēc pievienošanās Konvencijai:  

1. Lai attīstītu par dzimumnoziegumiem notiesāto personu uzvedības 

korekcijas sistēmu Latvijā
33

, jau 2009.-2011.gadā tika attīstīts projekts, 

kura ietvaros tika radīta sistēmiska pieeja, lai sekmētu dzimumnoziegumu  

recidīva novēršanu, atbalsta sniegšanu personām, kuras izdarījušas 

dzimumnoziegumus, nolūkā veicināt viņu integrāciju sabiedrībā. Projekta 

rezultātā tika izstrādātas programmas darbam ar dažāda veida 

dzimumnoziedzniekiem, apmācīti speciālisti darbam ar personām, kas 

izdarījušas seksuāla rakstura noziedzīgus nodarījumus, ka arī personām, 

kurām ir šāda veida noslieces. 

2. Vēl viens būtisks aspekts Konvencijā skar krimināltiesisko normu 

(materiālo un procesuālo) ietvaru un piemērošanu seksuāla rakstura 

noziedzīgu nodarījumu gadījumos. Konvencijā precīzi noteikts, kādas 

saistības dalībvalstīm rodas attiecībā uz materiālām krimināltiesībām 

(6.nodaļa) un kriminālprocesa tiesībām (7.nodaļa). Faktiski Konvencijas 

ietvars uzliek pracīzas prasības, kuras ir jāievieš nacionālajos tiesību aktos, 

ne tikai principu, bet ari konkrētu, praktisku tiesisko regulējumu formā. 

Faktiski vienā laikā ar Konvenciju stājas spēkā (2011.gada 17.decembrī 

Direktīva tika publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Tās 

pārņemšanas termiņš ir 2013.gada 18.decembris) Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīva 2011/93/ES par seksuālas vardarbības pret bērniem, 

bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, un ar 

kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2004/68/TI
34

. Ņemot vērā, ka 

Konvencijā ietvertās prasības pēc būtības sakrita ar Direktīvas 2011/93/ES 

prasībām tika izstrādāti un apstiprināti būtiski grozījumi Krimināllikuma 

un Kriminālprocesa likuma tiesbu normās. 

 

1.4. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/93/ES par seksuālas 

vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu 

pornogrāfijas apkarošanu. Šajā publikācijā sīkāk tiks izskatīti grozījumi 

Krimināllikumā, kaut gan saistībā ar šīs Direktīvas prasību izpildi tika veikti 

grozījumi arī citos normatīvos aktos, proti: vienlaikus ar grozījumiem Krimināllikumā 

tika izstrādāti arī grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, lai paredzētu 

atbildību par pornogrāfisku priekšnesumu demonstrēšanas vai citu intīma rakstura 

                                                 
32

 Kronberga I., Sīle S., Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai. Rīga : 

PROVIDUS, 2015. 5.-19.lpp. un 32.-41.lpp. Pieejams arī elektroniski: 

http://providus.lv/article_files/2890/original/keeping_lv.pdf?1427962796 [skatīts 26.03.2015]. 
33

 Autores piezīme: vairāk par šo skatīt projekta izvērtējuma ziņojumu. Pieejams: 

http://www.probacija.lv/uploads/projekta_nosleguma_izvertejums-judins.doc [skatīts 26.03.2015]. 
34

 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/93/ES par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu 

seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 

2004/68/TI. Pieejama: http://ej.uz/wmcc [skatīts 26.03.2015]. 

http://providus.lv/article_files/2890/original/keeping_lv.pdf?1427962796
http://www.probacija.lv/uploads/projekta_nosleguma_izvertejums-judins.doc
http://ej.uz/wmcc
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izklaides ierobežošanas noteikumu pārkāpšanu, kā arī izslēgtu administratīvā 

pārkāpuma sastāvu – erotiska rakstura materiālu aprites noteikumu pārkāpšana, un 

Pornogrāfijas ierobežošanas likumā, lai definētu un noteiktu ierobežojumus attiecībā 

uz pornogrāfiskiem priekšnesumiem. Tāpat arī tika izstrādāti grozījumi likumā „Par 

valsts kompensāciju cietušajiem”, lai precizētu atsauces uz Krimināllikuma 

16.nodaļas pantiem atbilstoši to jaunajām redakcijām
35

.  

Direktīva nosaka minimālos standartus attiecībā uz tādu noziedzīgu 

nodarījumu sastāviem un sankcijām, kas saistīti ar seksuālu vardarbību pret bērniem, 

bērnu seksuālu izmantošanu un bērnu pornogrāfiju. Direktīvas ieviešanas procesā tika 

konstatētas šādas pamata problēmas un esošā situācija: KL 16.nodaļā noziedzīgi 

nodarījumi, kas izpaužas dzimumaktā vai citādu seksuālu darbību veikšanā ar cietušo 

pret viņa gribu, ir kvalificējami pēc šādiem KL pantiem - 159.pants „Izvarošana”; 

160.pants „Vardarbīga dzimumtieksmes apmierināšana”; 162.pants „Pavešana 

netiklībā”. Viecot grozījumus minētajos un citos pantos tika: izstrādāti grozījumi 

Krimināllikuma (turpmāk – KL) 48.pantā, nosakot, ka atbildību pastiprinošajā 

apstāklī tiek mainīts cietušā bērna vecums, nosakot, ka par atbildību pastiprinošu 

apstākli turpmāk būs atzīstams fakts, ka noziedzīgais nodarījums izdarīts pret personu, 

kas nav sasniegusi 16 gadu vecumu; atbildību pastiprinošais apstāklis - noziedzīgs 

nodarījums, kas saistīts ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, izdarīts pret 

personu, ar kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir pirmajā vai otrajā radniecības 

pakāpē, vai pret laulāto vai bijušo laulāto, vai pret personu, ar kuru noziedzīgā 

nodarījuma izdarītājs ir vai ir bijis nereģistrētās laulāto attiecībās, vai pret personu, ar 

kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītājam ir kopīga (nedalīta) saimniecība - būs plašāk 

piemērojams, jo likumprojekts nosaka, ka šī norma ir piemērojama ari tajos 

gadījumos, kad izdarīts noziedzīgs nodarījums pret tikumību un 

dzimumneaizskaramību (a). KL 159.pants tika izteikts jaunā redakcijā, to būtiski 

paplašinot. Pēc grozījumu veikšanas KL 159.pantā, saskaņā ar tā nosacījumiem ir 

kvalificējama jebkura seksuāla darbība, kas izpaužas fiziskā kontaktā ar cietušo un 

tiek veikta bez viņa piekrišanas vai izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli (b). Pēc 

grozījumu veikšanas tika pastiprinātas sankcijas par atsevišķiem noziedzīgiem 

nodarījumiem pret dzimumneaizskaramību, piemēram: smagākas sankcijas noteiktas 

personām, kuras izdarījušas netiklas darbības, kas izpaužas fiziskā kontaktā ar cietušo. 

Ja šādas darbības pirms grozījumu izdarīšanas bija kvalificējamas pēc KL 162.panta, 

tad pēc minēto grozijumu spēkā stāšanās, tās kvalificējamas pēc KL 159.panta, kurā 

sankcijas ir bargākas (c). Būtiski izmainīts arī KL 164.pants, nosakot, ka par 16 – 18 

gadu vecu bērnu prostitūcijas izmantošanu, par kuru pašlaik KL kriminālatbildība nav 

paredzēta, pēc likuma grozīšanas par pie kriminālatbildības tiks sauktas ne tikai 

pilngadīgas, bet arī citas nepilngadīgas personas (d). Likumā arī izdarīti grozījumi 

attiecībā uz KL 231.pantu, papildinot to ar jaunu noziedzīgu nodarījumu – 

                                                 
35

 Autora piezīme: Atbilstoši izmaiņām šajos normatīvajos aktos ar likuma spēku, tika izstrādāti 

grozījumi Ministru kabineta noteikumos: Ministru kabineta 2008.gada 22.janvāra noteikumos Nr.32 

„Prostitūcijas ierobežošanas noteikumi”; Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.704 

„Intīma rakstura izklaides ierobežošanas noteikumi”. 
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dzimumorgānu atkailināšana publiskā vietā, kā arī citi būtiski uzlabojumi. Attiecīgi 

arī 231.panta sankcija tika papildināta ar alternatīvi piemērojamu papildsodu – 

probācijas uzraudzība
36

 (e).  

Pamatojoties uz minēto, ir pamats secināt, kā šajā gadījumā, līdzīgi kā 

piemērojot Direktīvu 2012/29/ES
37

 cietušo tiesību aizsardzības jomā kriminālprocesā, 

Direktīva 2011/93/ES ir atstājusi būtisku iespaidu uz Krimināllikuma un ar to 

saistītajām tiesību normām, pilnveidojot šajā gadījumā preventīvos mehānismus bērnu 

aizsardzībai no seksuālas vardarbības, kā arī būtiski uzlabojot atsevišķu tiesību normu 

praktisko funkcionalitāti
38

, gadījumos, ja pret bērnu noziedzīgs nodarījums jau ir 

izdarīts. Arī Eiropas Savienības tiesas praksē
39

 ir skatīti pārrobežu jautājumi, kas 

saistīti ar dzimumnoziegumiem pret bērniem un no tiem izrietošajām sekām. Līdz ar 

to minētās Direktīvas ieviešana ne tikai stiprina bērna tiesību aizsardzības sistēmu 

vienas Eiropas valsts līmenī, bet arī nodrošina bērnu aizsardzības kvalitāti kopējā 

Eiropas Savienības tiesiskajā telpā. 

 

2. Bērniem draudzīga tiesiskā vide un likumpārkāpumu prevencija 

Iepriekš tika norādīts, ka 2007.gadā Eiropas tieslietu ministru 28.konferencē 

tika pieņemta Rezolūcija Nr.2  par bērniem draudzīgu justīciju, kuras rezultāti noteica 

divu būtisku jautājumu tālāko attīstību: aicināja Eiropas savienības valstis 

pievienoties Eiropas Padomes Konvencijai par bērnu aizsardzību pret seksuālu 

izmantošanu un seksuālu vardarbību. Darbības, kuras tika veikta šīs Konvencijas un 

citu Eiropas Savienības instrumentu ieviešanai šajā jomā jau tika aprakstītas 

iepriekšējā nodaļā. Otrs būtisks aspekts, kurš tika ietverts Eiropas tieslietu ministru 

28.konferences rezolūcijā
40

 Nr.2. bija aicinājums Eiropas institūcijām izstrādāt 

vadlīnijas bērniem draudzīgas justīcijas ieviešanai, radot bērniem draudzīgu tiesisko 

vidi, ne tikai noziedzīgu nodarījumu novēršanai, bet arī vispārējās (primārās) 

prevencijas pasākumu veikšanai.  

                                                 
36

 Autora piezīme: Saskaņā ar Krimināllikuma pārejas noteikumu 14.pantu: „Papildsodu — probācijas 

uzraudzību — sāk piemērot ar 2011.gada 1.oktobri personām, kuras izdarījušas šā likuma 159., 160., 

161., 162., 162.1, 164., 165. un 166.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, bet ar 2015.gada 1.janvāri 

— personām, kuras izdarījušas citu šā likuma sevišķās daļas pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu.”. 

Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=88966#pn14&pd=1 [skatīts 26.03.2015]. 
37

 Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2012/29/ES, 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 25.03.2015]. 
38

 Autora piezīme: šajā gadīumā ar tiesību normas praktisko funkcionalitāti  tiek apzīmēta tiesību 

normas efektīvitāte esošajos praktiskajos apstākļos. Ja tiesību norma ir funkcionēt spējīga, tā tiek 

veiksmīgi piemērota praksē, jo atbilst esošajai prakstiskajai situācijai. 
39

 Piemēram, ES Tiesas Spriedums (virspalāta), 2012. gada 22. maijā, lietā C‑ 348/09, . P. I. pret 

Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid. Pieejams: http://ej.uz/k89j [skatīts 1.04.2015]. 
40

 RESOLUTION No. 2 on child-friendly justice. Accesible: 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/minjust/mju28/MJU-28%282007%29Resol2E.pdf  [accessed 

23.03.2015].  

http://likumi.lv/doc.php?id=88966#pn14&pd=1
http://ej.uz/k89j
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/minjust/mju28/MJU-28%282007%29Resol2E.pdf
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Eiropas padomes Ministru Komitejas vadlīnijas par bērniem draudzīgu 

justīciju pieņemtas 2010.gada 17.novembrī
41

. Vadlīnijas ir vērstas trijos gavenajos 

virzienos, proti:  

a) vadlīnijas risina jautājumu par bērna vietu, lomu, tiesībām, uzskatiem un 

vajadzībām, gadījumos, kad bērns ir iesaistīts jebkurās formālās juridiskās 

procedūrās (i), kā arī pasākumos, kas ir kā alternatīvas formālajā 

juridiskajām procedūrām (ii); 

b) nosaka, ka vadlīnijas ir jāpiemēro visos gadījumos, ja vien juridiskās 

procedūrās ir iesaistīti bērni, neatkarīgi no iemesla, dēļ kura viņi ir 

nonākuši saskarsmē ar kādas nozares institūcijām vai pakalpojumu 

sniedzējiem, tai skaitā ciltiesisko, krimināltiesisko vai administratīvi 

tiesisko attiecību kontekstā; 

c) Vadlīniju mērķis ir nodrošināt, ka jebkurās no šīm procedūrām tiks ņemtas 

vērā bērna tiesības uz informāciju, pārstāvību, līdzdalību un aizsardzību, 

ņemot vērā bērna brieduma pakāpi un spēju saprast un pieēnmt lēmumus.  

Būtiski - šajās vadlīnijās ir norādīts, ka bērna tiesību respektēšanai ir jābūt 

izpratnes pilnai un atbilstošai apstākļiem, jo bērna tiesību principu piemērošana 

nedrīkst ierobežot citu procesā iesaistītu pušu tiesību īstenošanu.  

Otrs būtiskais aspekts, ka vadlīnijās ir definēts bērniem draudzīgas tiesiskās 

vides jēdziens, proti: bērniem draudzīga tiesiskā vide ir tāds justīcijas
42

 process, kas 

garantē visu bērna tiesību ievērošanu un ieviešanu praksē vislabākajā iespējamā 

veidā, ņemot vērā bērna tiesību aizsardzības principus un pievēršot pienācīgu 

uzmanību bērna brieduma un sapratnes līmenim un konkrētās lietas
43

 (izskatāmā 

jautājuma) apstākļiem. Bērniem darudzīgā tiesiskā vidē pastāv pieejami taisnīguma 

atjaunošanas mehānismi, kas ir atbilstoši bērna vecumam, ātri, rūpīgi pielāgoti un 

mērķtiecīgi organizēti, lai nodrošinātu bērna vajadzības un tiesības, tai skaitā uz 

taisnīgu tiesas procesu, bērna līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sapratni par 

notiekošo, privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, integritāti un cieņu.  

Bērniem draudzīga tiesiskā vide tiek nodrošināta ievērojot citos starptautiskos 

tiesību aktos un šajās vadlīnijās noteiktos principus, kuri ietilpst bērniem draudzīgas 

tiesiskās vides formuējumā. Galvenie no šiem principiem ir: bērna līdzdalība jebkurās 

jurdiskās procedūrās, kas vairo bērna izptani par notiekošo, jo sevišķi lēmumu 

                                                 
41

 Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child friendly justice. Adopted 

by the Committee of Ministers on 17 November 2010 at the 1098th meeting of the Ministers' Deputies. 

Accessible: http://ej.uz/xz7m [accessed 1.04.2015]. 
42

 Autora piezīme: šajā publikācijā tiek lietots jēdziens „justīcija”, kas tiek tulkots no angļu valodas pēc 

tā lietojuma būtības, nevis gramatiski. Šajā gadījumā jēdzienu „justīcija” saprot kā tiesisko vidi, kuras 

ietvarā ir šādas komponentes: tiesību aizsardzības institūcijas, to darbību regulējošie tiesību akti, kā arī 

tiesību piemērošanas prakse (no angļu val. -  the administration, system, methods, and  procedures of 

law. See more about: http://www.thefreedictionary.com/justice  [accessed 1.04.2015]. 
43

 Autora piezīme: šajā gadījumā jēdziens „izskatāmā lieta” nav saprotams šaurākā nozīmē, kā, 

piemēram, tiesā izskatāma krimināllieta vai adminisratīvā pārkāpuma lieta. Jēdziens „izskatāmā 

lieta”nozīmē jebkuru gadījumu, kad jebkura institūcija, kurai nacionālā tiesību norma uzliek šādu 

pienākumu, izskata konkrētus ar bērna uzvedību (situāciju, apstākļiem u.c.) saistītu jautājumu un 

pieņemt lēmumu attiecībā uz bērna nākotni. 

http://ej.uz/xz7m
http://www.thefreedictionary.com/justice
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pieņemšanā (a); rīcība bērna labbākajās interesēs jebkurās procedūrās (b); godīgums 

un cieņa (c); aizsardzības no visiem diskriminācijas veidiem (d).  

Vadlīnijas noteic, kādiem vispārīgajiem elementiem ir jābūt ietvertiem 

bērniem draudzīgā tiesiskajā vidē (justīcijā): 

 Bērnu un vecāku informēšanas sistēmai ir jābūt tādai, lai gan bērns, gan 

vecāki saprastu notiekošā jēgu, lēmumu pieņemšanas iemeslus, neatkarīgi no 

tā vai šie lēmumi tiek pieņemti no tiesību aizsardzības institūciju puses 

(policija, prokuratūra, tiesa, probācija, ieslodzījuma vieta) vai šos lēmumus 

pieņem sociālais dienests, imigrācijas instītūcijas, izglītības iestādes vai 

veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji. 

 Neraugoties uz to, kādos procesos bērns tiek iesaistīts (tiesas vai ārpustiesas), 

bernam ir tiesības uz privātās un personiskās dzīves aizsardzību. Tas noz;imē, 

ka visām, jebkādos procesos iegūtām ziņām par bērnu vai viņa ģimeni, ir jābūt 

aizsargātām kārtībā, ko noteic nacionālie tiesību akti.  

 Visos gadījumos, kuros tiek iesaistīti bērni ir jāievēro speciāli drošības 

pasākumi – jeb speciālie perventīvie līdzekļi. Proti: visos tiesas, ārpustiesas vai 

cita veida procesos, bērniem jānodrošina aizsardzība no dažāda veida kaitīgas 

ietekmes, tai skaitā – iebiedēšanas, atriebības un sekundārās viktimizācijas. 

Vienlaikus tiek ieteikts veikt to speciālistu, kas strādā ar bērniem, regulāru 

pārbaudi, lai gūtu pārliecību, ka šie cilvēki nav zaudējuši spēju adekvāti 

strādāt ar bērniem. 

 Visu profesiju pārstāvjiem, neatkarīgi no institūcijas, kurā tie strādā, ir jābūt 

apmācītiem par bērna tiesību principiem un to piemērošanu praksē (piemēram, 

advokātiem, psihologiem, policijas darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem, 

tiesnešiem un citiem).  

 Ja bērns tiek izolēts no sabiedrības (jebkuras formas brīvības atņemšana), tas 

var notikt tikai izņēmuma gadījumos. Laikā, kamēr bērns ir izolēts no 

sabiedŗibas ir jānodrošina saziņa ar vecākiem, ģimeni, draugiem, citiem 

tuviniekiem, kā arī pieeja informācijai (prese, televīzija), ja vien šāda 

informācija nāk par labu bērnam. Jānodrošina adekvāti vispārējās un 

profesionāās izglītības pasākumi, lietderīga brīvā laika pavadīšana, jaunu 

noderīgu prasmju un iemaņu gūšana. 

Vadlīnijas detalizēti noteic, pēc kādiem principiem būtu jānotiek bērna saskarsmei 

ar tiesību aizsardzības iestādēm (policiju
44

, tiesu), gan pirmstiesas procesā
45

, gan 

lēmumu pieņemšanas procesā (tai skaitā lietas iztiesāšanā tiesā), gan sodu izpildes 

procesā
46

. 

Ir ieteikts vadlīnijas ieviest visās procedūrās, kas attiecas uz bērnu – gan tiesā, gan 

pieņemot lēmumus citās institūcijās attiecībā uz bērna rīcību, vai notikumiem, kas 

skar bērna tiesisko statusu, vai nākotni. Tomēr vadlīnijām ir tikai rekomendējošs 

                                                 
44

 Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child friendly justice. Adopted 

by the Committee of Ministers on 17 November 2010 at the 1098th meeting of the Ministers' Deputies. 

Para, 27-33.Accessible: http://ej.uz/xz7m [accessed 1.04.2015]. 
45

 Turpat, 34.-74.punkts. 
46

 Turpat, 75.-83.punkts. 

http://ej.uz/xz7m
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raksturs, tas nozīmē, ka Eiropas Padomes dalībvalstīs šīs rekomendācijas nerada tādus 

pienākumus, kā tas ir attiecināms uz Eiropas Savienības dalībvalstīm atsevišķu, tai 

skaitā augstāk aplūkoto, direktīvu gadījumā. Minētā iemesla dēļ ir izstrādāts 

dokuments
47

 dalībvalstu atbildīgo institūciju motivācijai, šo vadlīniju ieviešanai, kura 

ietvaros sniegts papildus skaidrojums par vadlīnijās ietvertajām rekomendācijām, lai 

dalībvalstis šīs vadlīnijas uzskatītu par iespēju savu nacionālo tiesību aktu 

uzlabošanai. 

 

3. Eiropas Savienības un Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakse lietās par 

bērnu tiesību pārkāpumiem 

Eiropas savienības un Eiropas Cilvēktiesību prakse bērnu tiesību aizsradzības 

lietās ir atšķirīga, ņemot vērā atšķirības šo tiesu uzdevumos. Raugoties uz abu tiesu 

praksi kopumā, ir iespējams secināt, ka regulaŗi skatāmo jautājumu loks attiecībā uz 

dažādiem bērnu tiesību aspektiem ir ļoti plašs. 

Eiropas Savienības tiesa lielākoties skata lietas, kas skar bērnu tiesību 

aizsardzības jautājumus kontekstā ar viņu vecāku tiesībām. Tā piemēram, tiesā (šajā 

sadaļā- ES tiesa) iesniegts lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu
48

 par to, kā 

interpretēt Padomes 2003. gada 27. novembra Regulu (EK) Nr. 2201/2003 par 

jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku 

atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu (OV L 338, 1. lpp.; turpmāk 

tekstā – “regula”). Šis lūgums ir iesniegts saistībā ar strīdu starp C un M par viņu 

nepilngadīgā bērna, kas atrodas Īrijā kopā ar savu māti, atgriešanos Francijā. Lietas 

apstākļi liecina, ka 2008. gada 24. maijā Francijā C, Francijas pilsonis, un M, 

Apvienotās Karalistes pilsone, apprecējās. Viņu savienībā 2008. gada 14. jūlijā 

Francijā piedzima viņu bērns. Tā kā attiecības vecāku starpā ātri vien pasliktinājās, M 

2008. gada 17. novembrī iesniedza pieteikumu par laulības šķiršanu. Tēvs un māte 

Francijā uzsāka vairākas tiesvedības saistībā ar bērnu gan pirms, gan pēc sprieduma 

par laulības šķiršanu un tēva vēršanās High Court (Īrija) ar pieteikumu par bērna 

atgriešanos Francijā. Tiesa nolēma, ka apstākļos, kad bērna aizvešana ir notikusi 

saskaņā ar provizoriski izpildāmu tiesas nolēmumu, kas vēlāk ir ticis atcelts ar tiesas 

nolēmumu, kurā bērna dzīvesvieta ir noteikta tā vecāka domicilā, kas dzīvo izcelsmes 

dalībvalstī, bērna neatgriešana šajā dalībvalstī pēc šī otrā nolēmuma pieņemšanas ir 

nelikumīga un ir jāpiemēro šīs regulas 11. pants, ja tiek uzskatīts, ka bērna pastāvīgā 

dzīvesvieta tieši pirms šīs neatgriešanas vēl bija minētajā dalībvalstī. Tieši pretēji, ja 

uzskata, ka šajā brīdī bērna pastāvīgā dzīvesvieta vairs nebija izcelsmes dalībvalstī, 

lēmums noraidīt pieteikumu par bērna atgriešanos, pamatojoties uz šo tiesību normu, 

ir pieņemts, nepārkāpjot šīs pašas regulas III nodaļas noteikumus par dalībvalstī 

pasludinātu spriedumu atzīšanu un izpildi. 

                                                 
47

 Guidelines of the Committee of Ministers of  the Council of Europe on  child-friendly justice  and 

their explanatory memorandum, Guidelines and Explanatory memorandum - version edi 

ted 31 May 2011. Accessible: http://ej.uz/mq3u [accessed 1.04.2015]. 
48

 Lieta C‑ 376/14 PPU par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši LESD 267. pantam, ko 

Supreme Court (Īrija) iesniedza ar lēmumu, kas pieņemts 2014. gada 31. jūlijā un kas Tiesā reģistrēts 

2014. gada 7. augustā, tiesvedībā C pret M. Pieejams: http://ej.uz/s197 [skatīts  1.04.2015]. 

http://ej.uz/mq3u
http://ej.uz/s197
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Cits Eiropas Savienības tiesas spriedums
49

 ir par lūgumu sniegt prejudiciālu 

nolēmumu par to, kā interpretēt Padomes 2003. gada 27. novembra Regulu (EK) Nr. 

2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās 

par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu (OV L 338, 1. 

lpp.; turpmāk tekstā – “Regula”), it īpaši tās 1., 28. un 56. pantu. Šis lūgums ir 

iesniegts tiesvedībā starp Health Service Executive (Veselības aizsardzības aģentūra, 

turpmāk tekstā – “HSE”) un bērnu un viņa māti par šī bērna ievietošanu slēgta tipa 

aprūpes iestādē Anglijā.  Lietas apstākļi: C. ir nepilngadīga meitene ar Īrijas pilsonību 

un pastāvīgo dzīvesvietu Īrijā. Šīs meitenes māte A. C. dzīvo Londonā (Apvienotā 

Karaliste). Lūgumā sniegt prejudiciālu nolēmumu nav norādīta šīs meitenes tēva 

dzīvesvieta. 2000. gadā šī meitene brīvprātīgi tika ievietota HSE, kas ir valsts iestāde, 

kura ir atbildīga par valsts aprūpē uzņemtajiem bērniem Īrijā. 2000. gada 20. jūlijā 

District Court izdeva HSE rīkojumu par ievietošanu, saskaņā ar Likuma par bērnu 

aizsardzību (Child Care Act, 1991) 18. pantu uzdodot uzņemt savā aprūpē S. C., līdz 

šī meitene sasniegs astoņpadsmit gadu vecumu. S. C. kopš ļoti agra vecuma 

vairākkārt ir bijusi ievietota audžuģimenēs, kā arī Īrijā esošajās atvērta vai slēgta tipa 

iestādēs. S. C. ir īpaši ievainojama, un viņai ir vajadzīga īpaša aizsardzība. Viņa 

vairākkārt ir izbēgusi no iestādēm, kurās bija ievietota, un viņas uzvedībai ir 

raksturīga atkārtotu risku radīšana, kā arī vardarbība, agresija un pašiznīcināšanās. 

Pēdējā ievietošana slēgta tipa iestādē Īrijā cieta neveiksmi. Meitene izolējās, atteicās 

iesaistīties savā ārstnieciskās aprūpes programmā, un viņas stāvoklis ātri pasliktinājās. 

Viņa izbēga un izdarīja vairākus pašnāvības mēģinājumus. Visi veselības aprūpes 

speciālisti vienojās, ka meitenei viņas pašas aizsardzības nolūkā ir jāpaliek slēgta tipa 

iestādē. Tiesa, izskatījusi visus lietas apstākļus, nolēma, ka Regulas Nr. 2201/2003 56. 

panta 2. punktā minētā piekrišana pirms nolēmuma par bērna ievietošanu 

pieņemšanas ir jāsniedz kompetentai publisko tiesību iestādei. Nepietiek, ka 

piekrišanu sniedz iestāde, kurā bērns ir ievietojams, tādējādi tiesa ir nolēmusi, ka 

pilnībā nav ievērota Regulas Nr. 2201/2003
50

 56. pantā paredzētā prasība par 

piekrišanu. Tiesa noteikusi, ka Regula Nr. 2201/2003 ir jāinterpretē tādējādi, ka 

dalībvalsts tiesas nolēmums, ar kuru noteikta bērna piespiedu ievietošana citā 

dalībvalstī esošajā slēgta tipa iestādē, pirms tā izpildes dalībvalstī, kurai izteikts 

lūgums, šajā dalībvalstī ir jāpasludina par izpildāmu. Lai šai regulai netiktu atņemta 

tās lietderīgā iedarbība, dalībvalsts, kurai izteikts lūgums, tiesas nolēmums attiecībā 

uz pieteikumu par izpildāmības pasludināšanu ir jāpieņem īpaši ātri un par šādu 

dalībvalsts, kurai izteikts lūgums, tiesas nolēmumu iesniegtajām pārsūdzībām nevar 

būt apturoša iedarbība. Ja piekrišana dota uz noteiktu laiku, to nevar piemērot 

lēmumiem, ar kuriem tiek pagarināts bērna ievietošanas laiks ārstniecības iestādē.  
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Bez lēmumiem par bērna atrašānās vietas noteikšanu konkrētā dalībvalstī, vai 

par aizsardzības pasākumu (tai skaitā ārstniecības pasākumu) piemērošanu bērniem, 

Eiropas Savienības tiesa bērna tiesību aizsardzības jomā pieņem lēmumus attiecībā uz 

plašu sociālās jomas jautājumu regulējumu, tiesību aktu tuvināšanu, diskriminācijas 

aizlieguma īstenošanu un citiem.  

Eiropas Cilvētiesību tiesa pieņem lēmumus bērnu tiesības aizsardzības jomā 

attiecībā uz  Eiropas Cilvēktiesību un Pamatbrīvību Aizsardzības konvencijā
51

 

ietvertajiem tiesību principiem: bērna tiesību prioritāte, diskriminācijas aizliegums, 

tiesību īstenošana, tiesības uz dzīvību un attīstību, tiesības uz uzvārdu, pilsonību un 

tiesības zināt savus vecākus, tiesības uz ģimenes atkalapvienošanu, tiesības uz 

aizsardzību no visa veida vardarbības formām, adopcijas un citiem jautājumiem.  

Lietā Kontrova pret Slovākiju Eiropas Cilvēktiesību tiesa skatījusi jautajumu 

par bērna tiesību uz dzīvību nodrošinājumu. Lietā tika konstatēti šādi apstākļi: 

2002.gada novembrī iesniedzēja iesniedza sūdzību policijā par to, ka „cieta no  

vardarbības no vīra puses. Turklāt viņa norādīja, ka no fiziskās un psiholoģiskās 

vardarbības cieta jau ilgu laiku. Vēlāk  kopā  ar  savu  vīru  viņa  mēģināja  atsaukt  

sūdzību.  Pēc policijas   darbinieka   padoma   sūdzība   tika   grozīta   uz  

kriminālpārkāpumu,  kas  turpmāk  neprasīja  nekādu  darbību veikšanu. 2002.gada  

decembrī  iesniedzēja  un  viņas  radinieki  zvanīja  uz policiju un ziņoja par to, ka 

iesniedzējas vīrs draud ar bisi nogalināt evi un bērnus. Tā kā līdz policijas 

atbraukšanai iesniedzējas vīrs bija jau aizgājis, policists palūdza sievieti atbraukt uz 

policijas iecirkni nākamajā dienā, lai varētu formāli sastādīt protokolu par šo 

incidentu. 002.gada 31.decembrī viņa aizgāja uz policiju, lai uzzinātu par viņas 

sūdzības gaitu. Pa šo laiku iesniedzējas vīrs nošāva bērnus un sevi. Vietējā  tiesa  

atzina,  ka šaušana  bija  policijas  darbinieku bezdarbības tiešās sekas. 

Konstitucionālā tiesa iesniedzējas prasību par morālā kaitējuma kompensāciju atzina 

par nepieņemamu, jo šī jautājuma izskatīšana neietilpa tiesas kompetencē”. Eiropas 

cilvēktiesību tiesa, izskatījusi lietas materiālus norādīja, ka valstīm ir jāveic atbilstoši 

pasākumi, lai garantētu cilvēkas dzīvības neaizskaramību, tai skaitā veicot 

preventīvos pasākumus, jo sevišķi gadījumos, kad par šādu notikumu attīstību ir 

pamats bažām. Minēto iemeslu dēļ tiesa norādīja, ka dzīvības atņemšanas fakts 

bērniem ir iestājies, jo policija nav veikusi visus nepieciešamos preventīvos 

pasākumus.  

Saistībā ar minēto ir pamats secināt, ka bērna sociālās vides profesionālam 

izvērtējumam, var būt būtiskas sekas attiecībā uz bērna pamattiesībām, tai skaitā uz 

tiesībām dzīvot. 

Lietā Okkali pret Turciju Eiropas cilvēktiesību tiesa skatīja lietu, kurā bija 

aizdomas par policijas aizskarošu izturēšanos pret bērnu. Apstākļi, kurus konsttaēja 

tiesa liecināja, ka: iesniedzējs 12 gadu vecumā bija nozadzis naudu no sava darba 

devēja. Viņš tika aizvests uz policiju. Starp darba devēju un zēnu tika noslēgts 

izlīgums. Pēc tam, kad zēns tika palaists un izgāja no iecirkņa, viņš sāka streipuļot un 
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vemt. Zēna tēvs aizveda viņu uz slimnīcu, kur ārsts konstatēja vairākus sasitumus un 

zilumus. Tika  uzsākts  kriminālprocess.  Vietējā  tiesa  piesprieda  minimālo sodu 

policijas darbiniekiem par sliktu izturēšanos ar bērnu. Administratīvā lieta par 

morālā kaitējuma atlīdzību netika uzsākta, jo bija iestājies noilgums.  

Eiropas cilvēktiesību tiesa, izskatījusi lietas materiālus norādīja, ka valsts 

pozitīvais pienākums nav tikai zaudējuma vai kaitējuma atlīdzība, bet attiecībā par 

sūdzībām par izturēšanos policijas iecirknī, kriminālprocesa īstenošana ir labākais 

veids, kā panākt šāda kaitējuma kompensāciju. Eiropas Cilvēktiesību tiesa norādīja, 

ka bērniem ir tiesības uz īpašu valsts aizsardzību, jo bērni ir īpaši jūtīgi pret daz’’ada 

veida vardarbības formām. Veidam, kā valsts reaģē uz šāda veida bērna tiesūbu 

aizskārumiem ir jābūt pietiekami efektīvai, lai tiesību pārkāpējs nākotnē atturētos no 

šādu darbību veikšanas. Tiesa konstatēja, ka konkrētajā gadījumā bērns nesaņēma 

pienācīgu atbalstu un aizsardzību, bet vainīgās personas nesaņēma pietiekami sodu
52

. 

Minētie Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumi ir pierādījums tam, ka bērnu 

tiesību pārkāpumu prevencijai ir būtiska nozīme; tas nozīmē, ka preventīvām 

darbībām ir jābūt ne  vien ietvertām attiecīgos tiesību aktos, bet jābūt adekvāti un ar 

izpratni piemērotām praksē. 

 

4. Atsevišķi aspekti bērnu tiesību aizsardzības sistēmā un 

likumpārkāpumu prevencijas tiesiskajā regulējumā Latvijā.  

Bērna tiesību aizsardzības sistēma, bērna tiesību aizsardzības prevencijas 

pasākumi ir ietverti Bērnu tiesību aizsardzības likumā
53

, kurā ietverto tiesību normu 

analīzi autore ir ietvērusi 2012.gdā publiskotajā pētījumā „Bērniem draudzīga tiesiskā 

vide Latvijā: fokusā likumpārkāpumu prevencija”.
54

 2012.gadā formulētie ieteikumi
55

 

attiecībā uz vienotas un bērnu vajadzībām atbilstošas bērnu tiesību aizskārumu 

prevencijas un bērnu izdarītu likumpārkāpumu prevencijas sistēmas izstrādi vēl līdz 

galam Latvijā nav ieviesti. Pētījumā tika konstatēts, ka neskatoties uz Bērnu tiesību 

aizsardzības likumā ietverto tiesisko regulējumu, bērnu tiesību pārkāpumu prevencijas 

joma, jo sevišķi attiecībā uz bērnu aizsardzību, kas atrodas speciālā tiesiskā statusā 

(kas izdarījis likuma pārkāpumu (ne tikai noziedzīgu nodarījumu), ir cietušais vai 

liecinieks kriminālprocesā) nav pietiekami regulēta iepretīm Eiropas Savienības un 

Eiropas Padomes tiesību aktos ietvertajiem  un Bērnu tiesību likumā ietvertajiem 

principiem. Tiesisko regulējumu ir pamats uzskatīt par nepietiekamu, jo tas neietver 

tādas tiesību normas un regulējumus, kuru rezultātā praksē būtu iespējams īstenot uz 

bērnu tiesību aizsardzības principiem balstītu praksi veidā, lai šajos principos ietvertā 

jēga tiktu īstenota attiecībā uz bērniem.  
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Tomēr jāatzīmē, ka izstrādājot tiesību normu grozījumus Krimināllikumā, 

Kriminālprocesa likumā attiecībā uz bērniem, kas atrodas cietušā statusā, vai attiecībā 

uz bērnu aizsradzību pret seksuālu vardarbību šodien ir panākts progress un bērnu 

tiesību aizsardzības, tai skaitā preventīvie mehānismi, ir progresīvāki. Tai pat laikā 

jāatzīmē, ka Bērnu tiesību aizsradzības likuma 58.pants
56

, kas noteic likumpārkāpumu 

profilakses organizāciju ir a) novecojis, jo neatbilst, piemēram, Eiropas Padomes 

vadlīniju principiem par bērniem draudzīgu tiesisko vidi
57

; b) attiecībā uz bērnu 

izdarītu likumpārkāpumu prevenciju regulē tikai sekundāro prevenciju
58

, bet attiecībā 

uz bērnu likumpārkāpumu primārās individuālās prevencijas vajadzībām tiesiskais 

regulējums praktiski nedarbojas. Tādējādi ir pamats secināt, ka „Latvijā ir jāpārskata 

un jāpapildina normatīvā bāze, kas regulē BTAL 58.panta  īstenošanu praksē, un 

administratīvo sodu sistēma, kuru paredz LAPK attiecībā uz nepilngadīgajiem, tā kā 

esošais regulējums bērnos ieaudzina tiesisko nihilismu, jo, piemēram, piemērojot 

naudas sodu, to tā vai citādi maksā vecāki, jo bērnam nav savu ienākumu, kaut arī 

vainīgs ir nepilngadīgais”
59

.  

Viens no būtiskākajiem normatīvajiem aktiem tieši bērnu likumpārkāpumu 

prevencijas jomā ir Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss
60

. Gadījumā, ja kaut 

kādu iemeslu dēļ primārās prevencijas pasākumi, kas noteikti Bērnu tiesību 

aizsradzības likuma 58.pantā attiecībā uz konkrētu bērnu uzvedību nav devuši 

rezultātu, būtu piemērojams nākamais (pēc bardzības) normatīvais akts – Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodekss un tajā ietvertās normas. Tomēr praksē starp šiem 

normatīvajiem aktiem nav augstāk minētās saiknes, jo a) par Bērnu tiesību 

aizsardzības likuma 58.pantā noteikto preventīvo pasākumu īstenošanu ir atbildīga 

katra konkrētā pašvaldība, bet ne katrā pašvaldībā tiek piemērotas attiecīgās bērnu 

likumpārkāpumu prevencijas normas, tai skaitā netiek ieviestas prevencijas lietas
61

; b) 

iepriekšējā punktā minētās tiesību normu praktiskās piemērošanas rezultātā bērns 

bieži vien nonāk pašvaldības vai citu institūciju redzes lokā, kad jau ir izdarījis 

administratīvu pārkāpumu, kas ir sodāms. Tomēr arī Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodekss neparedz attiecībā uz nepilngadīgo likuma pārkāpumu tādu rīcību 

(sankciju), kas būtu pietiekami efektīva. Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem nepilngadīgai personai, kura ir izdarījusi administratīvo pārkāpumu, var 

piemērot audzinoša rakstura piespiedu līdzekli vai administratīvo sodu. Izvērtējot 
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normatīvos aktus, kas regulē šo piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem, 

secināms, ka lēmums par to, kuru no piespiedu līdzekļiem konkrētajā gadījumā 

piemērot, ir atstāts tās amatpersonas ziņā, kam piekritīga attiecīgā lēmuma 

pieņemšana. Normatīvie akti nenoteic, par kādiem pārkāpumiem (vai kādiem 

apstākļiem pastāvot) būtu piemērojami audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi un par 

kādiem – administratīvie sodi. Šādu vadlīniju neesība ir novedusi pie situācijas, kad 

nepilngadīgajiem, kas izdarījuši administratīvos pārkāpumus, pārsvarā tiek piemēroti 

administratīvie sodi, kas nesniedz nepieciešamo preventīvo efektu, nevis audzinoša 

rakstura piespiedu līdzekļi, kas pēc būtības ir efektīvāki. 

Ņemot vērā minēto 2015.gada martā Tieslietu ministrija ir sagatavojusi un 

iesniegusi valdībā būtiskas izmaiņas
62

 bērnu izdarīto likuma pārkāpumu prevencijas 

jomā, norādot: „Administratīvā soda piemērošana nav efektīvs līdzeklis cīņā ar 

nepilngadīgo pārkāpumiem. Administratīvā soda piemērošana bērnam ir sodošās 

sistēmas sastāvdaļa, kas nav vērsta uz pārkāpuma izdarīšanas cēloņu apzināšanu, 

bērna interešu un tiesību uz attīstību ievērošanu, kā arī prevencijas veicināšanu. 

Saskaņā ar starptautisko organizāciju dokumentiem lietās par bērnu izdarītajiem 

pārkāpumiem ir svarīgi ieviest un piemērot nepilngadīgo justīcijas sistēmu”. Šo 

grozījumu rezultātā amatpersonai, sākotnēji būs jāpiemēro bērnam kāds no audzinoša 

rakstura piespiedu līdzekļiem bērniem, un tikai gadījumā, kad tas būs izrādījies 

nepietiekami, varēs piemērot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētās 

sankcijas – naudas sodu, vai brīdinājumu. Šāda pieeja veicinās, ka bērnam, kurš 

pārkāpis tiesību normas, tiek piemēroti saturiski atbilstošāki lēmumi, kurus atbildīgi 

īstenojot, pastāv lielāka iespēja panākt, ka bērns vairs neizdara likuma pārkāpumus. 

 

5. Secinājumi 

 

 Šīs publikācijas sākumā izvirzītā hipotēze, ka bērnu likumpārkāpumu  

prevencija (tai skaitā preventīva rīcība, lai bērns nekļūtu ar cietušo vai 

liecinieku) ir bērnu tiesību pārkāpumu prevencijas daļa. Publikācijā analizētie 

Eiropas Savienības dokumenti (direktīvas un regulu piemērošana Eiropas 

Savienības tiesu praksē) un Eiropas Padomes rekomendācijas, nenodala bērnu 

likumpārkāpumu prevencijai atsevišķus principus vai mērķus, kādi tie tiek 

izvirzīti bērnu tiesību aizsardzības prevencijai. Līdz ar to ir pamats secināt – ja 

bērns sāk paust uzvedības riskus, kas var novest pie bērna izdarīta likuma 

pārkāpuma, vai bērns jau ir izdarījis likuma pārkāpumu, kļūst par tiesisko 

attiecību speciālo subjektu (kontekstā ar Administratīvo pārkāpumu tiesisko 

regulējumu vai Krimināllikuma tiesību normām), bērna tiesības nav bijušas 

pienācīgi aizsargātas. 
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 Bērniem draudzīga var būt tikai tāda justīcijas sistēma (tiesību piemērošanas 

institūcijas, tai skaitā tiesību aizsradzības iestādes), kuras ietvaros tiek ņemtas 

vērā bērnu specifiskās vajadzības un pieņemti lēmumi bērnu interesēs, 

neatkarīgi no tiesiskā statusa, kurā bērns atrodas (primārās prevencijas 

subjekts; bērns, kas izdarījis administratīvo pārkāpumu, vai noziedzīgu 

nodarījumu; bērns, kurš atrodas kriminālsodu izpildes procesā – notiesātais). 

 Pēdējo divu gadu laikā Latvijas normatīvajos aktos veiktie grozījumi, kas 

saistīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2012/29/ES, ar ko nosaka 

noziegumos cietušo tiesību atbalsta, un aizsardzības minimālos standartus un 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/93/ES par seksuālas 

vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu 

pornogrāfijas apkarošanu ir nostiprinājuši bērna, kas cietis no noziedzīga 

nodarījuma, aizsardzību. 

 Eiropas padomes Ministru Komitejas vadlīnijas par bērniem draudzīgu 

justīciju (pieņemtas 2010.gada 17.novembrī) satur virkni bērnu tiesību 

aizsardzības principu, kas Latvijas tiesiskajā regulējumā un tiesību normu 

piemērošanas praksē vēl nav īstenojušās. Lielā mērā tas attiecas uz bērniem, 

kam ir antisociālas uzvedības riski, tiesību īstenošanu saskaroties ar tiesību 

aisardzības institūcijām, kā arī piedaloties citās ar tiesību normām noteiktās 

formālās procedūrās, ko veic sociālie dienesti, Bāriņtiesas, izglītības iestādes, 

ārstniecības personas vai institūcijas un citas. 

 Bērnu tiesību aizsardzības jomā Eiropas Savienības tiesa pieņem lēmumus 

attiecībā uz plašu sociālās jomas jautājumu regulējumu, tiesību aktu 

tuvināšanu, diskriminācijas aizlieguma īstenošanu un citiem, bet Eiropas 

Cilvētiesību tiesa pieņem lēmumus bērnu tiesības aizsardzības jomā attiecībā 

uz  Eiropas Cilvēktiesību un Pamatbrīvību Aizsardzības konvencijā  

ietvertajiem tiesību principiem: bērna tiesību prioritāte, diskriminācijas 

aizliegums, tiesību īstenošana, tiesības uz dzīvību un attīstību, tiesības uz 

uzvārdu, pilsonību un tiesības zināt savus vecākus, tiesības uz ģimenes 

atkalapvienošanu, tiesības uz aizsardzību no visa veida vardarbības formām, 

adopcijas un citiem jautājumiem. 

 Latvijas tiesisko regulējumu bērnu tiesību aizsradzības jomā kopumā un 

īstenojamo praksi ir pamats uzskatīt par nepietiekamu, jo tas neietver tādas 

tiesību normas un regulējumus, kuru rezultātā praksē būtu iespējams īstenot uz 

bērnu tiesību aizsardzības principiem balstītu praksi veidā, kā tas tiek noteikts 

Eiropas Savienības un Eiropas Parlamenta direktīvās un Eiropas Padomes 

Ministru komitejas rekomendācijās par bērniem draudzīgu tiesisko vidi. 
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