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Tiesu sistēmas caurredzamība: modelis 
 
  
�ajā dokumentā ir dots tiesu sistēmas caurredzamības ideālais modelis. Modeļa pamatā ir 
pētījums par divām Rietumeiropas valstīm ar at�ķirīgām juridiskām tradīcijām (Francija un 
Zviedrija), un tajā ir ņemta vērā situācija Latvijā. Nevar apgalvot, ka �eit aprakstītā ideālā 
situācija eksistētu kādā Eiropas valstī, bet modelis dod priek�statu par labiem Rietumeiropas 
tiesu sistēmas caurredzamības standartiem.    

Modelis attiecas tikai uz caurredzamības aspektiem konkrētā laika posmā, sākot ar 
iesniegumu tiesai un beidzot ar spriedumu un tā izpildi. Izņemot gadījumus, kad uz to ir īpa�i 
norādīts, modeli bez at�ķirībām var piemērot da�ādām tiesību sfērām (civilajām, kriminālajām 
un administratīvajām tiesībām) da�ādos līmeņos (rajonu tiesas, apelācijas tiesas, augstākā 
tiesa).  

 

1. Tiesas sastāvs un lietu sadalījums  
Piesēdētāju dalība lietu iztiesā�anā uzlabo caurredzamību, paaugstina zinā�anu līmeni tiesā un 
tādējādi pastiprina iedzīvotāju uzticību tiesu sistēmai. It īpa�i tas attiecināms uz piesēdētāju 
piedalī�anos pirmās instances tiesās.  

Lietas būtu jāsadala pēc nejau�ības principa, bet vajadzētu ņemt vērā arī tiesne�u noslogotību 
un kvalifikāciju.  

 

2. Tiesas procesa identificē�ana    
Sabiedrībai un masu saziņas līdzekļiem vajadzētu būt iespējai uzzināt, kādi tiesas procesi ir 
ierosināti, tiek izskatīti un/vai ir pabeigti. �ādos nolūkos tiesai ir jāveic lietu uzskaite. Procesa 
laikā jāreģistrē visi saņemtie dokumenti par katru konkrēto lietu. Reģistrā par katru lietu 
jāuzrāda saņem�anas datums, lietā veiktie pasākumi, lēmuma pieņem�anas datums, vai lieta ir 
tikusi pārsūdzēta, datums, kad apelācija iesniegta, un veiktie pasākumi. Tiesu izpildītājiem un 
ieslodzījuma vietu administrācijai jānodro�ina, lai var viegli izsekot spriedumu izpildei. 
Reģistrāciju var veikt ar datu apstrādi. Atļauja �āda reģistra izveidei ir dota direktīvā 
95/46/EC ar nosacījumu, ka personas datu apstrāde atbilst direktīvas prasībām.  

 

3.  Sabiedrības piedalī�anās tiesu sēdēs   

3.1.Sēdes 

Sēdes, inter alia, var būt �ādas: sēde pirmstiesas izmeklē�anā sakarā ar dro�ības līdzekļa 
piemēro�anu (apcietinājuma piemēro�anas un apcietinājuma termiņa pagarinā�anas sēdes 
apcietinātajiem), mutiska sagatavo�anās civillietās, galvenās tiesas sēdes (tiesas process) 
civillietās un krimināllietās un apskates (pārbaudes). Mutvārdu procesa sēde tiek noturēta, ja 
persona to pieprasa, ja �āda sēde ir nepiecie�ama un nav īpa�u iemeslu, lai tādu nenoturētu 
(Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6.pants).  
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3.2.Tiesības piedalīties  
Pamatprincips nosaka, ka tiesu sēdēm jābūt atklātām. Tiesības apmeklēt tiesas sēdes nozīmē, 
ka sabiedrībai jābūt iespējai sekot tiesas gaitai. �ā iemesla dēļ lielākas tiesas zāles būtu 
ieteicams tehniski aprīkot, uzstādot mikrofonus un austiņas. Tā kā cilvēkiem jādod iespēja 
brīvi ieiet un iziet, tiesas zāles durvis, kā arī tiesas nama durvis sē�u laikā nedrīkst būt slēgtas.  

Tiesām jāsastāda saraksti ar informāciju par nākamajām lietām. Sarakstā jāuzrāda, kad sēdei 
jāsākas, kā arī ziņas par lietas dalībniekiem. Tas attiecas arī uz slēgtām tiesas sēdēm.  

 

3.3.Sēdes sakarā ar dro�ības līdzekļa piemēro�anu (apcietinājuma piemēro�anas un 
apcietinājuma termiņa pagarinā�anas sēdes)  
Ja prokurors ir iesniedzis iesniegumu par aizturē�anu krimināllietā, tiesai jānotur sēde sakarā 
ar dro�ības līdzekļa piemēro�anu (apcietinājuma piemēro�anas un apcietinājuma termiņa 
pagarinā�anas sēde). Principā arī �ai sēdei jābūt atklātai, bet tā kā pirmstiesas izmeklē�ana 
parasti līdz �ai sēdei nav pabeigta, atklāta sēde varētu negatīvi ietekmēt izmeklē�anas gaitu, ja 
informācija tiktu atklāta. Tāpēc tiesa var izlemt noturēt slēgtu sēdi.  

3.4.Ierobe�ojumi dalībai tiesas sēdē  
Tiesības apmeklēt tiesas sēdi var ierobe�ot divējādi: daļēji izslēdzot publiku, t.i., apmeklētāju 
skaita ierobe�o�ana tiesas zālē, vai pilnīgi nepieļaujot apmeklētāju klātbūtni, kad lieta tiek 
izskatīta slēgtā tiesas sēdē. Pastāv arī netie�i ierobe�ojumi, piemēram, ierobe�ojumi noteikta 
aprīkojuma izmanto�anai vai dro�ības kontrole.  

 

3.4.1.Apmeklētāju ierobe�o�ana un izraidī�ana  
Tiesnesis ir atbildīgs par kārtības uzturē�anu tiesā. Viņ� var izraidīt jebkuru personu, kas 
traucē sēdi. Ja apmeklētāju skaitu vajag ierobe�ot, lai novērstu drūzmē�anos, var izmantot 
kotācijas sistēmu, kad klausītājus sadala grupās, piemēram, radinieki, �urnālisti un pārējā 
publika. �urnālistiem parasti tiek dota priek�roka.  

Ja tiesas priek�sēdētājs uzskata par nepiecie�amu, personas, kas ir vai izskatās jaunākas par 
konkrētu vecumu, netiek ielaistas atklātā tiesas sēdē. �ādā gadījumā �īm personām jāuzrāda 
personu apliecino�i dokumenti.   

 

3.4.2.Slēgtas tiesas sēdes  

Slēgtas tiesas sēdes notiek tikai retos gadījumos. Tomēr, ja var pieņemt, ka tiks atklāta 
informācija, kas varētu kaitēt slepenības ievēro�anai, tiesa var pieprasīt, lai �ādas sēdes ir 
slēgtas tiktāl, cik tas attiecas uz informāciju. Slepenība, inter alia, var attiekties uz: valsts 
dro�ību vai attiecībām ar ārvalstu varas iestādēm, piem., spiego�anas lietas; valsts varas 
iestādes pārbaudi, kontroli vai cita veida uzraudzību; nozieguma novēr�anu vai atklā�anu, 
piem., aizturēto iztaujā�anas (iepriek�ējā) sēde; privātpersonu morāles vai ekonomisko 
apstākļu aizsardzību, piem., lietas, kas attiecas uz dzimumnoziegumiem, informāciju par 
personas veselības stāvokli vai lietām, kas attiecas uz uzņēmējdarbības apstākļiem.   

Ja sēde ir slēgta, iemesls tiek uzrādīts tiesas reģistros. Ja sēde ir slēgta un tajā tiek atklāta 
slepena informācija, tiesa var norādīt, ka informāciju nedrīkst atklāt.  
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3.4.3.Aizliegums izmantot aprīkojumu un dro�ības kontrole  
Eiropā nav kopēju noteikumu par to, vai tiesas sēdēs un spriedumu nolasī�anā var atļaut 
fotografēt, filmēt, veikt ierakstus vai tie�o pārraidi, bet tiek dota priek�roka pieaugo�ai 
atklātībai.  

Parasti atklātās sēdēs ir atļauti audioieraksti. Tomēr, uzklausot personas, tiesa var aizliegt 
audioierakstus, ja tas var mulsināt iztaujājamo personu un tādējādi kaitēt izmeklē�anai. 
Jāatceras, ka tiesai vienmēr ir iespēja veikt savus ierakstus. �ādus ierakstus var uzskatīt par 
dokumentiem un vēlāk nodot atklātībai, ja tie ir oficiāli un uz informāciju neattiecas nekādi 
slepenības ierobe�ojumi.  

Tiesnesis drīkst pieprasīt, lai tiek veikta dro�ības kontrole, ja pastāv risks, ka sēdes laikā var 
izdarīt noziegumu.  

 

3.5.Apmeklētāju piedalī�anās tiesne�u apspriedēs un sprieduma nolasī�anā   
Tiesne�u apspriedes nav atklātas. Parasti spriedumi tiek nolasīti atklātā tiesas sēdē. Ja 
spriedums tiek nosūtīts pusei pa pastu, tam jābūt pieejamam tiesas namā.  

 

4. Tiesu nolēmumu un informācijas pieejamība sabiedrībai 

4.1. Tiesu pienākums izsniegt dokumentus  
Sabiedrībai kopumā � pilsoņiem un ārvalstniekiem � ir tiesības piekļūt dokumentiem 
(nolēmumiem un citai tiesas informācijai), kas ir tiesas rīcībā, ja dokuments ir uzskatāms par 
oficiālu un nav slepens. Slepenības iemesli ir jānosaka ar likumu, un to skaidrojumam jābūt 
�auram.  

Oficiāli, neslepeni dokumenti pēc pieprasījuma ir jānodro�ina iespējami ātrāk, vietā, kur tie 
tiek glabāti, un bez maksas jebkurai personai, kas vēlas tos izskatīt, tādā formā, lai tos varētu 
izlasīt, noklausīties vai saprast. Dokumentu drīkst pavairot, reproducēt vai izmantot skaņu 
pārraidei.  

Jebkurai personai ir tiesības iegūt dokumenta vai tā daļas pārrakstu vai kopiju. Oficiālu 
dokumentu kopijas tiek izsniegtas nekavējoties. Tomēr tiesai jādod laiks atrast dokumentu, kā 
arī pārbaudīt, vai tas daļēji nesatur slepenu informāciju.   

Personai, kas vēlas iegūt oficiālu dokumentu, nav tas detalizēti jāapraksta. Taču, lai tiesai 
nebūtu ilgi jāmeklē un jāpārbauda dokumenti, parasti nepiecie�ams norādīt lietas numuru vai 
iesaistīto personu datus.  

Parasti tiesai nav ļauts pieprasīt personai norādīt tās identitāti vai iemeslu, kāpēc tā vēlas 
izskatīt oficiālu dokumentu. Tomēr, ja nepiecie�ams to noskaidrot, lai izlemtu, vai nav kāds ar 
slepenību saistīts �ķērslis �ā dokumenta nodo�anai atklātībai, tiesa var veikt �ādu pārbaudi. Ja 
kādā dokumenta daļā ir slepena informācija, tas nav pietiekams iemesls neļaut personai 
apskatīt pārējās daļas. Ja visu dokumentu nevar nodot personas rīcībā, neatklājot slepeno daļu, 
dokumenta pārējo daļu nodod personai noraksta vai kopijas formā.  
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4.2. Tiesu pienākums nodro�ināt informāciju  
Pēc lūguma tiesai jānodro�ina pieeja informācijai, kas ir oficiālā dokumentā, ja tā nav slepena 
un nerada traucējumus tiesas normālai darbībai.  

Tiesa piemērotā apjomā nodro�ina informāciju par savu darbību, inter alia, tiesai vajadzētu 
sniegt informāciju par lietas virzību un tiesas sastāvu.  

 

4.3. Apelācijas tiesības  
Ja tiesa ir noraidījusi lūgumu piekļūt dokumentam vai tā ir nodevusi dokumentu ar 
ierobe�ojumiem, personai parasti ir tiesības lūgt apelācijas tiesai izskatīt �o jautājumu. Lai 
iesniegtu apelāciju, noraidījumam jābūt rakstiskā formā. Prasītājam vienmēr ir tiesības lūgt, 
lai tiek izsniegts rakstisks lēmums.  

  

4.4. Informācijas snieg�anas kārtība  
Jāpieņem normatīvie akti (likumi vai rīkojumi) par dokumentu (tiesas nolēmumu un 
informācijas) atklā�anas kārtību. Nosacījumus, ar kuriem visās tiesās tiek nodro�ināta vienota 
kārtība, nedrīkst �auri interpretēt.  

Personīgs kontakts. Tiesas ir atvērtas apmeklētājiem darba dienās, un tiesas kanceleja, kur 
tiek glabāti dokumenti par iztiesātām lietām, ir atvērta darba laikā. Uz vispārīgiem praktiskas 
dabas jautājumiem, piem., kad sāksies sēde, parasti atbildes sniedz nekavējoties kancelejā. 
Specifiskāki jautājumi tiek nodoti amatpersonai, kas ir atbildīga par lietu.    

Telefons. Zināmu informācijas daudzumu var iegūt pa tālruni darba laikā. Pa tālruni jābūt 
iespējai pasūtīt dokumentu kopijas par iztiesātām lietām, dokumentu kopijas par 
izskatāmajām lietām, kā arī saņemt praktisku informāciju par izskatāmajām lietām, t.i., vai 
tiesā ir iesniegts iesniegums, kad ir paredzēta sēde, u.c.   

E-pasts. Ja ar tiesām var kontaktēties ar e-pasta starpniecību, �ādas ziņas apstrādā tāpat kā 
jebkurā citā veidā saņemtu informāciju. Tāpēc uz jautājumiem atbildes jāsniedz bez 
kavē�anās.  

Fakss. Ja ar tiesām var kontaktēties ar faksa starpniecību un informācija tiek pieprasīta �ādā 
veidā, pret to jāizturas kā pret jebkuru citu sazinā�anās veidu.  

Mutiska informācija vienmēr tiek sniegta bez maksas. Ja informācija tiek sniegta, nokopējot 
oficiālu dokumentu, tiesai ir tiesības pieprasīt samaksu par kopiju.  

 

4.5. Piekļū�ana informācijai par lietas virzību    

 

4.5.1. Piekļū�ana informācijai par pirmstiesas fāzi   
Informācijai, kurai jābūt atklātai: 

• Lēmumi par krimināllietas ierosinā�anu vai arī atteik�anos ierosināt krimināllietu, 
lēmumi par krimināllietas nosūtī�anu prokuroram kriminālvajā�anas uzsāk�anai  vai 
arī par krimināllietas izbeig�anu.  
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• Informācija par pirmstiesas izmeklē�anu, vai un kad ir celta apsūdzība vai kad 
prokurors ir pieņēmis lēmumu necelt apsūdzību. 

• Visi dokumenti, ko lietā iesniegu�as puses, to skaitā iesniegumi.  

 

4.5.2. Piekļū�ana informācijai par izskatāmām lietām  
Informācijai, kurai jābūt atklātai: 

• Visi pusēm izsniegtie tiesas lēmumi, kas uzskatāmi par nosūtītiem un tādējādi publiski 
pieejamiem. �eit ir ietverti, inter alia, lēmumi par atteikumu pieņemt prasības 
pieteikumu, prasības pieteikuma atstā�anu bez virzības vai par prasības pieteikuma 
pieņem�anu un lietas ierosinā�anu. 

• Informācija par tiesas sastāvu, tiklīdz par to ir pieņemts lēmums (kas parasti nenotiek, 
pirms sākas tiesas sēde).  

• Informācija par lietā iesaistītajām personām. Izskatāmo lietu sarakstā ir uzrādītas ziņas 
par pusēm. Oficiālajā informācijā ietilpst arī ziņas par aizstāvjiem un prokuroriem.  

• Informācija par sēdes sāk�anās laiku. Tam jābūt norādītam izskatāmo lietu sarakstā. 

• Lēmumi par to, vai tiesvedībā pieņemtā lieta ir nodota citai tiesai, vai lietas izskatī�ana 
konkrētā lietā ir atlikta, vai tiesvedība ir apturēta.  

 

4.5.3. Informācija par spriedumu pasludinā�anu  
Spriedumi un galīgie lēmumi ir publiski, tiklīdz tie ir pasludināti vai nosūtīti, un informācijai 
par lietas iznākumu no �ā laika ir jābūt pieejamai.  

 

4.5.4. Informācija par apelāciju  
Apelācijas sūdzībai ir jābūt publiski pieejamai.  

 

4.5.5. Informācija par tiesu nolēmumu izpildi  

Visai informācijai par nolēmumu izpildes gaitu jābūt pieejamai tiesu izpildītāju institūcijā.  

 

4.6. Piekļū�ana dokumentiem tiesu arhīvos  

Tiesai jābūt iespējai nodro�ināt, lai tiesu arhīvos ir pieejami dokumenti ne tikai par nesen 
iztiesātām lietām, bet arī vecāki dokumenti.   

 

4.7. Pieejamie dokumenti  
Dokumenti, inter alia, kam jābūt brīvi pieejamiem. 

• Visi pu�u iesniegtie dokumenti, to skaitā prasības pieteikumi un pierādījumi.  

• Tiesu starplēmumi pēc to nosūtī�anas. 
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• Tiesas sē�u ieraksti pēc sprieduma paziņo�anas un nosūtī�anas.    

• Tiesas sē�u protokoli.   

• Spriedumi un galīgie lēmumi pēc to pasludinā�anas un nosūtī�anas. �iem 
dokumentiem jābūt pieejamiem precīzas oriģināla kopijas formā, kur ietverts 
pamatojums, tiesne�u at�ķirīgās domas, balso�anas rezultāti un ziņas par lietas 
dalībniekiem.  

• Tiesas izpildu dokuments � spriedums vai cits izpildu dokuments.   

 

4.8. Kopiju izsnieg�anas veidi  
Neatkarīgi no veida, kā tiesa gatavojas izsniegt kopiju, pieprasījums ir jāizpilda nekavējoties.   

 

Personīgs kontakts. Kopiju nodo�ana �no rokas rokā� ir visizplatītākais veids, kā Eiropā tiek 
izplatītas kopijas. Ja iespējams, dokumenti jāizsniedz tūlīt pēc pieprasī�anas. Ja dokuments ir 
daļēji slepens, pārējo dokumenta daļu nodod kopijas veidā. Ar dokumentiem par izskatāmām 
lietām var rasties kavē�anās, ja lietas tiesnesis izmanto pieprasītos dokumentus vai ja 
dokuments tiek izmantots citādi. Jānodro�ina iespēja dokumentu oriģinālus izskatīt tiesas 
namā.  

Ja dokumentu nevar izlasīt vai saprast bez tehnisku ierīču palīdzības, t.i., audioieraksti vai citi 
tehniska rakstura pierādījumi, tiesai jānodro�ina nepiecie�amais aprīkojums.  

Pasta pakalpojumi. Sabiedrībai jābūt iespējai saņemt kopijas pa pastu.   

Fakss. Ja iespējams, ieteicams izmantot faksu, izņemot gadījumus, kad dokumenti ir ļoti gari.  

4.9. Maksa par informāciju un tiesas nolēmumiem  
Par dokumentu kopijām (to skaitā ar faksu nosūtīti dokumenti) var pieprasīt samaksu. 
Ieteicams noteikt �īs samaksas maksimālo apjomu. Pretējā gadījumā garu pirmstiesas fāzes 
dokumentu kopē�ana var būt ļoti dārga. Samaksu drīkst pieprasīt tikai par kopijām. Tas 
nozīmē, ka nedrīkst pieprasīt samaksu par dokumenta meklē�anai patērēto laiku. Informācija 
pa telefonu vai e-pastu arī ir bezmaksas.  

   

5. Tiesne�u un tiesu personāla apmācība   
Tiesne�iem un tiesu personālam jānodro�ina mācības par darba caurredzamību, to skaitā par 
attiecībām ar masu saziņas līdzekļiem. Apmācībā jāietver da�ādie aspekti, kas apskatīti �ajā 
dokumentā, piemēram, apmeklētāju dalība tiesas procesā, informācijas un tiesu nolēmumu 
pieejamība, u.c. Tāpat jābūt vadlīnijām par kontaktē�anos ar medijiem, piem., interviju 
snieg�ana un preses konferenču rīko�ana. Tiesne�iem un tiesu personālam jāpārzina �īs 
vadlīnijas, kā arī nosacījumi, kas jāievēro mediju organizācijām, piem., statūti un 
organizatoriski jautājumi.  
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6. Nolēmumu sagatavo�ana  
Tiesas izmantotajai valodai jābūt saprotamai jebkuram neprofesionālim, un sprieduma 
pamatojumam jābūt loģiski strukturētam un paskaidrotam. Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
spriedumā (Baldīni lietā) tiesa sprieda �ādi:  

�6.pants, 1.punkts (6.1.pants) uzliek tiesām par pienākumu nodro�ināt savu spriedumu 
pamatojumus, bet to nevar saprast kā prasību nodro�ināt detalizētu atbildi uz katru 
domstarpību. Apjoms, kādā piemērojams pienākums dot pamatojumu, var at�ķirties atkarībā 
no lēmuma īpatnībām. Bez tam, inter alia, ir jāņem vērā iesniegumu da�ādība, ko prāvnieks 
var iesniegt tiesai, un at�ķirības, kas pastāv Līgumslēdzējās Valstīs par normatīvajiem aktiem, 
pieņemtajiem tradicionālajiem noteikumiem, juridisko viedokli un spriedumu pasludinā�anu 
un sagatavo�anu. Tāpēc jautājumu, vai tiesa nav izpildījusi savu pienākumu sniegt sprieduma 
pamatojumu saskaņā ar Konvencijas 6.pantu, var izlemt tikai, ņemot vērā konkrētās lietas 
apstākļus.� 

 

7. Tiesu un mediju attiecības  

7.1. Vispārīgi jautājumi 
Tiesas amatpersonām ir jābūt iespējai informēt medijus par to, kas notiek viņu darbības sfērā. 
Taču tiesas amatpersonas nedrīkst, piemēram, pārkāpt attiecīgos slepenības nosacījumus. 
Tāpat nav atļauts nodot atklātībai oficiālus dokumentus, kas klasificēti kā slepeni.  

 

7.2. Tiesnesis un mediji  
Tiesnesis nedrīkst izpaust informāciju par sprieduma vai lēmuma saturu, kamēr tas nav 
nolasīts. Viņ� (viņa) nedrīkst izpaust informāciju par apspriedes gaitu. Tiesnesis, kas komentē 
izskatāmas lietas, riskē tikt diskvalificēts, jo ir sniedzis iepriek�izveidotu uzskatu par attiecīgo 
lietu.  

Tāpēc tiesnesim, kas vēlas sniegt komentārus par lietām, kurās viņ� ir piedalījies, ir aizliegts 
atklāt vairāk, nekā ir redzams no tiesas pamatojuma. Tomēr tiesnesim ir atļauts diskutēt par 
konkrētu lietu, ja viņ� neatklāj vairāk informācijas, nekā var iegūt no pamatojuma, un nav 
morāli vai juridiski nepareizi, ja tiesnesis attiecīgā veidā aizstāv sevi sabiedrības priek�ā, ja 
tiek kritizēts kāds lēmums.   

 

7.3. Mediju darba apstākļi  
Tiesām jācen�as ievērot �urnālistu intereses. Darba apstākļi tomēr at�ķirsies da�ādās tiesās. 
Da�as mazākas tiesas var nodro�ināt aktīvus pakalpojumus medijiem, piemēram, iepriek� 
izsūtot lietu sarakstus, bet citām var būt pasīvāka politika. �ī at�ķirība skaidrojama ar 
da�ādajiem tiesu darba apstākļiem un mediju organizāciju prasībām. 

Jānodro�ina, lai �urnālistiem būtu viegli uzzināt, vai tiesā ir iesniegti interesanti lietu 
pieteikumi un vienkār�a informācija jāsniedz nekavējoties. Taču, ja �urnālists lūdz materiālu, 
kas ilgi jāmeklē tiesas arhīvos, tiesai var būt nepiecie�ams laiks, lai izsniegtu pieprasītos 
dokumentus. Medijiem dokumentus var izsniegt bez maksas, īpa�i, ja tie ir īsi.  
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7.4. Tiesu atsaucība masu medijiem  
Katrai tiesai vajadzētu nodibināt labu sadarbību ar mediju organizācijām, pat ja �o attiecību 
būtība at�ķiras da�ādās tiesās. Visumā par informē�anas aktivitātēm vienmēr ir atbildīgs tiesas 
priek�sēdētājs. 

Grūti pateikt, vai tiesai ir nepiecie�ama pastāvīga kontaktpersona, kas strādātu ar medijiem. 
Daudzi �urnālisti labprāt kontaktējas ar tiesne�iem, kas nodarbojas ar konkrēto lietu. 
Kontaktpersona tādējādi neveiktu nekādas būtiskas funkcijas. Tomēr varētu norīkot pagaidu 
preses sekretāru lietām, kas guvu�as pla�u atsaucību medijos. 

  

7.5. Informācijas izplatī�anas veidi    
Var izmantot da�ādus informācijas izplatī�anas veidus.   

Par lietām, kas izraisīju�as pla�u interesi medijos, var rīkot preses konferences. Ielūgumā uz 
konferenci jānorāda tiesas pārstāvji un tālruņa numurs darbiniekam, kas var atbildēt uz to 
cilvēku jautājumiem, kuri nav varēju�i ierasties. Var izmantot arī paziņojumus presei. 
Abonē�anas pakalpojumi ļauj abonentiem, piem., medijiem vai juridiskām firmām saņemt 
jaunus tiesu nolēmumus par konkrētām lietām. Pārraidī�anas iespējas tiesu telpās var atvieglot 
tiesu darba atspoguļo�anu masu medijos. Noderīga varētu būt arī lietu sarakstu izplatī�ana 
medijiem.  

 

8. Tiesu informācijas un spriedumu publicē�ana   

8.1. Likumdo�anas normas  
Personas datu apstrādi ierobe�o direktīva 95/46/EC, kuras mērķis ir personu aizsardzība 
sakarā ar datu apstrādi. Direktīvai un tādējādi valsts likumdo�anai, kas īsteno direktīvu, ir 
tie�a ietekme uz personas datu apstrādi spriedumos un citos tiesu dokumentos. Direktīvu nav 
vienkār�i saprast. Interpretācijai skatīt atskaiti par Zviedriju (8.1.sadaļa). �ajā sadaļā ir 
norādīts, ka, publicējot tiesu nolēmumus, atsevi�ķi materiāli ir jārediģē vai jāizslēdz. 

    

8.2. Tiesu nolēmumu publicē�ana   
Tiesu nolēmumi tiek publicēti da�ādu iemeslu dēļ. Pirmkārt, tiem ir juridiska vērtība; 
augstāka līmeņa tiesu spriedumi daudzās jurisdikcijās tiek uzskatīti par precedentiem, kas 
sastāda likuma pamatu. Tiesu spriedumu publikācijas ir kļuvu�as par svarīgu darba rīku 
tiesne�iem, sastādot spriedumus. Otrkārt, nereti tiek publicēti spriedumi, kurus nevar uzskatīt 
par norādo�iem, bet tie var būt interesanti sabiedrībai. Tre�kārt, da�us tiesu spriedumus 
publicē izglītojo�os nolūkos.  

Neatkarīgi no tiesu sprieduma publicē�anas iemesla, ir jāveic atlase. Administratīvu un 
ekonomisku iemeslu dēļ nav iespējams publicēt visus spriedumus, jo zemākā līmeņa tiesās 
tiek iztiesātas ļoti daudzas lietas. Izvēle jābalsta uz vairākiem kritērijiem, inter alia, 
sprieduma publicē�anas mērķis.  
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Spriedumus parasti publicē pilnas, rediģētas atskaites formā, piemēram, atskaites no 
augstākajām tiesām.  

Drukātas publikācijas (uz papīra). Nolasītos spriedumus parasti apkopo bukletos, kurus 
savukārt iekļauj ikgadējos sējumos.  

Publicē�ana elektroniskā formā. Interneta izmanto�ana publicē�anai Eiropā vēl nav pla�i 
izplatīta. No visām tiesām, �ķiet, tikai nedaudzām ir sava mājas lapa. Tomēr tiesām būtu  
iespējams publicēt paziņojumus presei un spriedumu atskaites savās mājas lapās.  

 

8.3. Tiesu informācijas publicē�ana  
Kā iepriek� teikts, iemesli tiesu materiālu publicē�anai ir to precedenta vai lietas informatīvā 
vērtība. Tāpēc tiesu informācija, piemēram, pierādījumu materiāli un tiesas sē�u pieraksti, 
parasti netiek publicēta.  

8.4. Tiesu nolēmumu publicē�ana medijos  
Da�ādas mediju organizācijas da�os gadījumos publicē pilnu sprieduma tekstu savās mājas 
lapās. �ajās publikācijas spriedumi ir pieejami precīzas oriģināla kopijas veidā, un satur visu 
dalībnieku personas datus. Personas datu publicē�ana ir iespējama, jo uz �urnālistiem saskaņā 
ar EK direktīvu attiecas izņēmums. Parasti medijus interesē pati lieta, piemēram, skandalozas 
krimināllietas.  
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