
Socrates RSU elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls 2020, Nr. 2 (17)

 

— 40 —

Policijas veiktās administratīvās 
aizturēšanas tiesiskums 

Dr. iur. Aleksandrs Matvejevs 
Daugavpils Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte,  

Tiesību katedra, Latvija  
aleksandrsmatvejevs5@inbox.lv

Kopsavilkums

Rakstā aplūkotas problēmas, kas saistītas ar administratīvās aizturēšanas pro-
cedūru piemērošanu kā līdzekli administratīvā procesa nodrošināšanai. Balstoties uz 
prakses analīzi, rakstā tiks atklāta virkne tiesību aktu nepilnību un izvirzīti konkrēti 
priekšlikumi to pilnveidošanai.

Atslēgvārdi: administratīvā piespiešana, administratīvā aizturēšana, administra-
tīvās aizturēšanas termiņi.

Ievads

Jautājums par policijas veiktās administratīvās aizturēšanas tiesiskumu kļuva pub-
liski aktuāls pēc tam, kad Eiropas Cilvēktiesību tiesa 2020. gada 13. februārī pasludināja 
spriedumu lietā Zelčs pret Latviju [13]. Eiropas Cilvēktiesību tiesa atzina, ka lietā pieļauts 
Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 5. panta 1. punkta 
pārkāpums. 

Atbildot uz iesniedzēja sūdzību par aizturēšanas pamatojumu, Latvijas valdība 
apšaubīja Konvencijas 5. panta 1. punkta piemērojamību, jo iesniedzēja situācija būtu 
uzskatāma par pārvietošanās brīvības ierobežojumu, ko pieļauj Konvencijas 4. protokola 
2. pants. Latvijas valdība norādīja, ka iesniedzējs policijas automašīnā atradās vienu stundu 
un 38 minūtes, kamēr tika veikts alkohola tests un sastādīti administratīvie protokoli. 
Pēc dokumentu noformēšanas iesniedzējs tika nekavējoties atbrīvots. Savukārt iesnie-
dzējs apgalvoja, ka viņa aizturēšana ir bijusi nepamatota, tās laikā viņš nevarēja izkāpt 
no automašīnas, piezvanīt saviem tuviniekiem vai doties uz tualeti; policijas darbinieki 
bija viņu iegrūduši mašīnā, turklāt izdarījuši spiedienu, lai dokumenti tiktu noformēti 
pēc iespējas ātrāk. 

https://doi.org/10.25143/socr.17.2020.2.040-050
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Pievēršoties iesniedzēja sūdzībām, Eiropas Cilvēktiesību tiesa visupirms atgādināja, 
ka Konvencijas 5. panta 1. punktā ietverto tiesību uz brīvību mērķis ir aizsargāt personas 
fizisku brīvību. Lai konstatētu, ka kādam ir atņemta brīvība, ir jāvērtē individuālā situācija 
un citi apstākļi, piemēram, ierobežojuma ilgums, tā piemērošanas veids. Arī laika ziņā 
ļoti īsi periodi var būt brīvības atņemšana Konvencijas 5. panta 1. punkta izpratnē. Tiesa 
piekrita, ka iesniedzēja aizturēšana notika ar mērķi sastādīt administratīvā pārkāpuma 
protokolu un tā ilga mazāk nekā divas stundas. Tiesa konstatēja, ka nav strīda par to, ka 
policijas darbinieki ievietoja iesniedzēju policijas automašīnā. Taču Eiropas Cilvēktiesību 
tiesa norādīja, ka lietas materiālos nav rasts apstiprinājums tam, ka iesniedzējs jebkurā 
brīdī varēja izkāpt no policijas auto vai kā citādi iebilst pret policijas lēmumu, tādēļ Eiropas 
Cilvēktiesību tiesa secināja, ka iesniedzēja brīvība ir tikusi ierobežota Konvencijas 5. panta 
1. punkta izpratnē.

Eiropas Cilvēktiesību tiesa nepiekrita valdības izvirzītajam argumentam, ka 
iesniedzējs nav cietis tik būtisku tiesību aizskārumu, lai to izskatītu starptautiska tiesa. 
Uzsverot tiesību uz brīvību nozīmi demokrātiskā sabiedrībā un ņemot vērā iesniedzēja 
apgal vojumu, ka viņa brīvība tikusi ierobežota, pārkāpjot nacionālā tiesību akta normas, 
Eiropas Cilvēktiesību tiesa uzskatīja, ka iesniedzēja sūdzība ir jāizskata pēc būtības.

Vērtējot iesniedzēja sūdzību pēc būtības, Eiropas Cilvēktiesību tiesa atgādināja, 
ka gadījumā, ja tiek ierobežota personas brīvība, Konvencijas 5. panta 1. punkts noteic, 
ka aizturēšanai ir jānotiek saskaņā ar likumu. Likuma normai, uz kuras pamata notiek 
personas aizturēšana, ir jābūt ne tikai skaidrai, lai nodrošinātu vienveidīgu tās piemēro-
šanu, bet arī saprotamai tai personai, pret kuru šī norma tiek piemērota. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, ir izvirzīts šāds pētījuma mērķis: izpētīt adminis-
tratīvās aizturēšanas tiesisko regulējumu starptautiskos un nacionālajos tiesību aktos.  

Pētījuma objekts ir administratīvās aizturēšanas tiesiskais pamats, pētījuma mate-
riāls – administratīvās aizturēšanas tiesiskā regulējuma normas. Pētījuma mērķa 
sasniegšanai tika izmantotas vairākas zinātniskās pētniecības metodes: analītiskā metode – 
analizējot administratīvās aizturēšanas tiesisko regulējumu; induktīvā un deduktīvā 
metode – izdarot secinājumus par administratīvās aizturēšanas tiesiskā regulējuma nepil-
nībām un pilnveidošanas nepieciešamību.

Pētījuma teorētiskais pamats galvenokārt ir starptautiskie un nacionālie tiesību 
akti, kuri regulē administratīvās aizturēšanas kārtību.

Personas administratīvā aizturēšana 

Latvijas Republikas Satversmes 94. pantā noteikts, ka ikvienam ir tiesības uz brīvību 
un personas neaizskaramību. Nevienam nedrīkst atņemt vai ierobežot brīvību citādi kā 
tikai saskaņā ar likumu [1].

Tiesību uz brīvību un personas neaizskaramības princips nozīmē, ka nevienai 
personai nedrīkst atņemt brīvību, tomēr, kā jau vairākums citu cilvēktiesību un pamat-
brīvību, tās nav absolūtas jeb, precīzāk sakot, tās var tikt pakļautas konkrētiem tiesiskiem 
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ierobežojumiem. Valsts nedrīkst patvaļīgi pārkāpt cilvēka tiesības; cilvēktiesību doku-
menti strikti nosaka tos gadījumus, kad šīs tiesības var tikt ierobežotas [16].

ANO Ģenerālās asamblejas 1988. gada 9. decembra rezolūcijā “Principu apko-
pojums par visu personu aizsardzību, kas jebkādā veidā aizturētas vai atrodas apcieti-
nājumā” [9] ir noteikts, ka aizturētā persona (detained person) ir jebkura persona, kurai 
ir atņemta personiskā brīvība, izņemot gadījumus, kas saistīti ar tās notiesāšanu par 
noziegumu; savukārt aizturēšana (detention) ir aizturētās personas stāvoklis atbilstoši 
iepriekšminētajai definīcijai. 

Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas un Eiropas Cilvēk-
tiesību tiesas prakse neaizliedz personas brīvības atņemšanu vai ierobežošanu vispār, bet 
gan aizliedz to veikt bez tiesiska, t. i., likumā noteikta, pamata. Eiropas Cilvēka tiesību 
un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas [8] 5. panta 1. punkta c apakšpunkts nosaka, 
ka personas aizturēšanai (brīvības atņemšanai) jābūt samērīgai, proti, to var piemērot 
tikai kā galēju līdzekli, kad citi līdzekļi vairs nav pieejami vai tie acīmredzami nesniegtu 
vajadzīgo rezultātu. Šī panta 1. punkta e apakšpunktā noteikts, ka ir atļauts likumīgi 
aizturēt personas, lai aizkavētu infekcijas slimību izplatīšanos, vai garīgi slimas per-
sonas, alkoholiķus vai narkomānus, vai klaidoņus. Eiropas Cilvēktiesību tiesa atzinusi, 
ka Konvencijas 5. panta 1. punkta e apakšpunktā tiek atļauta brīvības atņemšana tādēļ, 
ka persona apdraud sabiedrības drošību un šo personu aizturēšana var būt nepieciešama 
viņu pašu interesēs. 

Likuma “Par policiju” [7] 12. panta pirmās daļas 9. punkts piešķir policijas darbi-
niekam tiesības nogādāt personas, kuras alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko 
vielu lietošanas rezultātā zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties vai orientēties vai var 
nodarīt kaitējumu apkārtējiem vai pašas sev, iestādēs, kas sniedz atskurbšanas pakalpo-
jumus, ārstniecības iestādēs vai mājoklī.

Savukārt likuma “Par policiju” [7] 12. panta pirmās daļas 10. punkts piešķir 
policijas darbiniekam tiesības uz rakstveida pieteikuma pamata aizturēt personas, 
kuras mājoklī atrodas alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu reibuma stā-
voklī un var nodarīt kaitējumu sev vai apkārtējiem cilvēkiem, vai gadījumā, ja apkār-
tējie cilvēki baidās palikt vienatnē ar šo personu un nav cita pamata tās aizturēšanai, 
uzturēt tādas personas policijas iestādē, līdz zudis apdraudējuma pamats, bet ne ilgāk 
par 12 stundām. Policijas darbiniekam piešķirtās tiesības var uzskatīt par preventīvo 
aizturēšanu [17]. Šodien nevienā tiesību aktā nav definēts jēdziens “preventīvā aiztu-
rēšana”. Turklāt likumā “Par policiju” nav noteikts, kādi dokumenti ir jānoformē pēc 
personas aizturēšanas. 

Praksē personas aizturēšanas laikā policijas darbinieks ar personu pārrunā noti-
kušo un par šo notikumu sastāda dienesta ziņojumu, kurā norāda notikušā apstākļus 
(iereibušās personas uzvedības aprakstu mājoklī un policijas iestādē), fizisko stāvokli un 
personas vizuālos miesas bojājumus (ja tādi ir konstatēti), rakstveida pieteikuma iesnie-
dzēja un citu personu informāciju par notikumu, kā arī izvērtējumu par nepieciešamību 
personu reibuma stāvoklī turēt policijas iestādē.
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 Aizturēšanas pamats var būt tikai personas rīcība, kas liecina, ka viņa var nodarīt 
kaitējumu sev vai apkārtējiem cilvēkiem, vai arī tas, ka apkārtējie cilvēki baidās palikt 
vienatnē ar šo personu un šīm bailēm ir pamats, kas var būt saistīts ar iepriekšējo pie-
redzi, nonākot šādā situācijā, bet ne reibuma stāvoklis.  Problēmjautājums: kur ievietot 
aizturētās personas, kuras atrodas alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu 
reibuma stāvoklī.

Latvijas Republikas Augstākā padome ar 1991. gada 4. jūnija lēmuma “Par Latvijas 
Republikas likuma “Par policiju” spēkā stāšanās kārtību” [7] 8. punkta 2. apakšpunktu 
uzdeva Latvijas Republikas Ministru padomei noteikt kārtību un termiņus, kādos vese-
lības aizsardzības iestādēm no milicijas iestādēm tiks nodota funkcija – alkoholiķu, 
toksikomānu un narkomānu atskurbināšana, kā arī nepieciešamā ārstēšanas režīma 
piemē rošana viņiem. Latvijas Republikas Ministru Padomei dotais uzdevums netika izpil-
dīts, un alkoholiķu, toksikomānu un narkomānu atskurbināšanas jautājums starp valsts 
iestādēm neveiksmīgi tiek risināts jau kopš 1991. gada. Galvenā problēma – noteikt valsts 
tiešās pārvaldes institūciju, kuras pienākumos ietilptu atskurbināšanas telpu izveides un 
uzturēšanas pasākumu organizēšana, kā arī par nepieciešamo normatīvo aktu sagata-
vošanu atskurbtuvju darbības tiesiskā statusa noteikšanai. 

Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra sēdē tika izskatīts informatīvais ziņo-
jums “Par atskurbšanas telpu tiesisko statusu un pašvaldību labās prakses iniciatīvām 
atskurbšanas telpu nodrošināšanā” [19]. Šajā ziņojumā tika norādīts, ka attiecībā uz 
pašvaldību iesaisti atskurbtuvju darbības izpildē un šīs funkcijas nodošanu pašvaldību 
autonomajā kompetencē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija uzskata, 
ka šādi jautājumu varētu risināt tikai tad, ja pašvaldības mērogs būtu atbilstošs optimāla 
atskurbtuvju tīkla izveidei un pašvaldības veidotos ap 30 lielākajām pilsētām. 

Valsts kontrole 2018. gada 22. februāra revīzijas kopsavilkuma ziņojumā “Kā paš-
valdībās tiek nodrošināta sabiedriskā kārtība” iesaka Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju, Iekšlietu ministriju, Tieslietu 
ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību izstrādāt atskurbināšanas 
pakalpojuma normatīvo regulējumu, nosakot tā sastāvu un par pakalpojuma sniegšanu 
atbildīgās institūcijas, lai sakārtotu atskurbināšanas pakalpojuma sniegšanu un pār-
trauktu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem” [20]. 

Ministru kabinets 2020. gada 8. septembrī pieņēma noteikumus Nr. 570 “Higiēnas 
prasības personu atskurbināšanas pakalpojumu nodrošināšanai”, kas stāsies spēkā 
2021. gada 1. janvārī. Noteikumi nosaka higiēnas prasības pakalpojuma sniedzējam, kas 
sniedz atskurbināšanas pakalpojumu personām, kuras atrodas alkohola vai citu apreibi-
nošo vielu ietekmē un kurām nav nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība [10]. 

Valsts policijas iestādes struktūrvienībās nav speciāli ierīkotu telpu, lai aizturētu  
personas, kuras atrodas alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu reibuma stā-
voklī. Valsts policijas iestādes struktūrvienībās ir ierīkotas tikai pagaidu turēšanas telpas. 
Pagaidu turēšanas telpu aprīkošanas prasības nosaka Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija 
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noteikumi Nr. 735 “Kārtība, kādā personas tiek ievietotas un turētas pagaidu turēšanas 
vietās, un prasības šādu vietu aprīkošanai” [11]. Saskaņā ar noteikumu prasībām pagaidu 
turēšanas telpas platībai ir jābūt vismaz 3 m2 un tai ir jābūt aprīkotai ar solu, kas pie-
stiprināms pie grīdas. Turklāt pagaidu turēšanas telpā (vietā) jāizvieto atsevišķi sievietes, 
vīrieši, nepilngadīgie un pilngadīgie. 

Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 735 “Kārtība, kādā personas 
tiek ievietotas un turētas pagaidu turēšanas vietās, un prasības šādu vietu aprīkošanai” 
[11] ir noteikts, ka  pagaidu turēšanas telpā (vietā) personas ievieto uz laiku līdz četrām 
stundām. Tātad nedrīkst aizturēto personu ievietot līdz 12 stundām, kā tas ir noteikts 
likumā “Par policiju”.

Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma [2] 1. panta 2. punktā noteikts, 
ka īslaicīgās aizturēšanas vietā, ja nepieciešams, var ievietot administratīvi aizturētās 
un arestētās personas, kā arī apcietinātās un notiesātās personas procesuālo darbību 
veikšanai. Meklēšanā esošās apcietinātās personas un ar brīvības atņemšanu notiesātās 
personas pēc aizturēšanas var ievietot īslaicīgās aizturēšanas vietā līdz to pārvietošanai 
uz izmeklēšanas cietumu vai brīvības atņemšanas iestādi, bet ne ilgāk par septiņām 
darba dienām. Likumā noteiktajos gadījumos īslaicīgās aizturēšanas vietā var ievietot 
personas, kuras aizturētas Imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā, izņemot mazāk aizsar-
gātās personas.

Administratīvi aizturēt personu un ievietot īslaicīgās aizturēšanas vietā var tikai 
tad, ja ir konstatēts likumīgs pamats, proti, persona ir izdarījusi administratīvo pārkā-
pumu. Administratīvās atbildības likuma [3] 71. panta 1. punktā noteikts, ka adminis-
tratīvo aizturēšanu piemēro gadījumos, kad ir nepieciešams noskaidrot pie atbildības 
saucamās personas identitāti vai pārtraukt administratīvo pārkāpumu un persona nereaģē 
uz aicinājumu pārtraukt pārkāpumu. Savukārt 71. panta 5. punktā noteikts, ka aizturēt 
personu drīkst ne ilgāk kā uz četrām stundām. Personas aizturēšanas laiku skaita no 
faktiskās aizturēšanas brīža. Personai, kas atradusies alkoholisko dzērienu ietekmē vai 
reibumā, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē vai reibumā, administratīvās aiztu-
rēšanas laiku skaita no brīža, kad persona spēj adekvāti uztvert notiekošo. Šobrīd nevienā 
tiesību aktā nav definēts šis brīdis vai termins “atskurbšana”. Turklāt atskurbšanas sākot-
nējā robeža katram cilvēkam var būt atšķirīga. Savukārt atskurbšanu no narkotiskajām 
vai citām apreibinošām vielām medicīniski var konstatēt tikai ārsti [15, 253].

Likuma “Par policiju” [7] 12. panta pirmās daļas 17. punkts piešķir policijas darbinie-
kam tiesības, lai konstatētu, vai personas ir lietojušas alkoholu, narkotiskās, psihotro pās 
vai toksiskās vielas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tās pārbaudītu ar ekspres-
diagnostikas testu narkotisko un psihotropo vielu ietekmes konstatēšanai, portatīvām 
alkohola koncentrācijas noteikšanas mērierīcēm vai nogādātu šīs personas pārbaudes 
izdarīšanai ārstniecības iestādē, ja atzinums nepieciešams, lai apstiprinātu vai atspēkotu 
likumpārkāpuma faktu vai objektīvi izskatītu lietu par likumpārkāpuma izdarīšanu. 

2008. gada 2. jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr. 394 “Alkohola, narkotisko, 
psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība” [12] ir noteikta kārtība, kādā 
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veicamas pārbaudes. Administratīvās atbildības likuma [3] 71. panta 5. punktā noteikts, 
ka administratīvās aizturēšanas laiku skaita no brīža, kad persona spēj adekvāti uztvert 
notiekošo; administratīvi aizturētā persona ir jānogādā medicīniskā iestādē pārbaudes 
izdarīšanai, lai objektīvi izskatītu lietu par likumpārkāpuma izdarīšanu un pamatotu 
aizturēšanas ilgumu un piemērošanas veidu. Ja personai ir konstatēta smaga alkohola, 
narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu intoksikācija, kas var apdraudēt personas dzīvību, 
tā ir obligāti jānogādā medicīniskā iestādē.

Ārstniecības likuma [5] 62. pants nosaka, ka gadījumos, kad sakarā ar alkohola, 
narkotisko, psihotropo, toksisko vielu lietošanu, piedalīšanos azartspēlēs vai datorspēlēs 
slimnieks izdara sabiedriski bīstamas darbības, sistemātiski izdara administratīvos pār-
kāpumus vai ar savu rīcību apdraud sevi, savus tuvākos radiniekus vai sabiedrību, tiek 
piemēroti likumā noteiktie sociālās un psihosociālās rehabilitācijas piespiedu līdzekļi, 
bet nepilngadīgajiem – audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi. 

Savukārt Ārstniecības likuma 63. pantā ir noteikti alkohola, narkotisko, psihotropo, 
toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības slimnieka sociālās un psihosociālās 
rehabilitācijas piespiedu līdzekļi:

 1) ņemšana policijas profilaktiskajā uzskaitē un policijas rakstveida brīdinājums, 
ka slimniekam jāizbeidz alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu lie-
tošana, piedalīšanās azartspēlēs vai datorspēlēs un ar to saistītu administratīvo 
pārkāpumu izdarīšana, kā arī obligāti jāsāk ārstēšanās;

 2) ņemšana narkoloģiskajā uzskaitē un motivācijas veidošana, lai ieinteresētu slim-
nieku sākt labprātīgu ārstēšanos no alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko 
vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības;

 3) tiesas nolēmums par notiesātā pienākumu ārstēties.
Administratīvās atbildības likuma [3] 78. panta 1. punkts nosaka, ka procesuālās 

darbības protokolā fiksē izmeklēšanas darbību veikšanu un iegūtos pierādījumus, kā arī 
procesuālo piespiedu līdzekļu piemērošanu. Vienā protokolā var fiksēt vairākas proce-
suālās darbības. Procesuālās darbības protokolā var ietvert lēmumu. 

Jāuzver tas, ka personas administratīvās aizturēšanas faktam ir būtiska ietekme 
uz personas pamattiesībām; šī procesuālā darbība ir jāfiksē atsevišķā administratīvās 
aizturēšanas protokolā. Administratīvajai aizturēšanai jābūt saprotamai tai personai, pret 
kuru šī norma tiek piemērota. Administratīvās aizturēšanas protokolā ir jābūt ietvertai 
informācijai par to, ka aizturētajai personai ir izskaidrotas tās tiesības. 

Aizturētajai personai ir tiesības
 1) uzaicināt aizstāvi;
 2) pieprasīt, lai par aizturēšanu paziņo tās tuviniekam, mācību iestādei vai darba 

devējam; ar nepilngadīgas personas aizturēšanu obligāti paziņo tās pārstāvim;
 3) iepazīties ar aizturēšanas protokolu un saņemt informāciju par aizturētā 

tiesībām un pienākumiem;
 4) izteikt savu viedokli par aizturēšanas pamatotību.
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Administratīvās aizturēšanas vispārīgais termiņš ir četras stundas no personas 
faktiskās aizturēšanas brīža, tādēļ aizturēšanas protokolā ir precīzi jānorāda faktiskais 
aizturēšanas laiks un piemērošanas veids, kā arī jānorāda aizturēšanas tiesiskais pama-
tojums (kad persona ir izdarījusi administratīvo pārkāpumu, kurš ir noteikts tiesību akta 
normā, kā rezultātā ir nepieciešams noskaidrot tās identitāti vai pārtraukt administratīvo 
pārkāpumu, ja persona nereaģē uz aicinājumu pārtraukt pārkāpumu).

Ja administratīvās aizturēšanas termiņš tiek pārsniegts, administratīvi aizturētajai 
personai ir tiesības uz atlīdzību, ko nosaka Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu 
lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzības likuma 5. pants [6].

Aizturēšanas protokolu paziņo personai, uz kuru tas attiecas, proti, administratīvi 
aizturētajai personai. Administratīvās aizturēšanas protokolu paraksta amatpersona, kura 
to sastādījusi, un persona, uz kuru tas attiecas un kura piedalās procesuālās darbības 
veikšanā. Ja persona atsakās parakstīt protokolu, par to protokolā izdara ierakstu.

Administratīvā aizturēšana var būt saistīta ar vairāku izmeklēšanas darbību veik-
šanu, piemēram, ar apskati, aplūkošanu, mantu un dokumentu izņemšanu. 

Likuma “Par policiju” [7] 12. panta pirmās daļas 4. punkts piešķir policijas darbi-
niekam tiesības sastādīt protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem, likumā pare-
dzētajos gadījumos un kārtībā nogādāt policijas iestādē likumpārkāpējus, izdarīt viņu 
personas apskati, mantu un dokumentu izņemšanu un apskati, administratīvi aizturēt 
likumpārkāpējus un veikt citus likumā noteiktos pasākumus administratīvo pārkāpumu 
lietvedības nodrošināšanai, kā arī piemērot viņiem administratīvos sodus vai noteiktā 
kārtībā nosūtīt protokolus pēc piekritības.

Personas apturēšana

Likums “Par policiju” [7] nosaka, ka policija ar savu darbību nodrošina personu 
tiesību un brīvību ievērošanu. Šo tiesību un brīvību ierobežošana ir pieļaujama, tikai 
pamatojoties uz likumu un likumā noteiktajā kārtībā. Ikreiz, kad policijai nākas ierobežot 
personu tiesības un brīvības, policijas darbinieks sniedz tām paskaidrojumu, kurā pamato 
katru konkrēto ierobežojumu. Šādos gadījumos pēc personu pieprasījuma policijas darbi-
niekam jānosauc savs uzvārds, amats un dienesta vieta, kā arī jāuzrāda dienesta apliecība.

Policijai, darbojoties sabiedriskās kārtības un sabiedrības drošības nodrošināšanā, 
jārealizē dažādi tiesiskie ierobežojumi, kas būtībā ir administratīvie akti, taču tie netiek 
izdoti rakstveidā, tādējādi būtiski apgrūtinot to izdošanas tiesiskuma pārbaudi admi-
nistratīvajā tiesā [18].

Administratīvo aktu var izdot mutvārdos vai citādi, ja 
 1) administratīvā akta izdošana ir steidzama un jebkura kavēšanās tieši apdraud 

valsts drošību, sabiedrisko kārtību, vidi, personas dzīvību, veselību vai mantu;
 2) tas paredzēts piemērojamā normatīvajā aktā;
 3) gadījums ir objektīvi mazsvarīgs;
 4) administratīvā akta izdošana rakstveidā nav iespējama vai nav adekvāta [4].
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Policijas darbībai raksturīga rīcības steidzamība (administratīvo aktu izdodot 
mutvārdos, satiksmi regulējot ar signāliem, piemēram, ar skaļruni, roku vai zizli), jo 
policijas darbiniekam dažādās situācijā jārīkojas ātri. Tomēr policijas darbinieku rīcībai 
visās situācijās ir jāiekļaujas tiesību aktu normu prasībās un to rīcības rezultātā nedrīkst 
tikt pārkāptas personu pamattiesības.

Likuma “Par policiju” [7] 12. panta pirmā daļa nosaka policijas darbinieka tiesības, 
kas tam piemīt, pildot viņam uzliktos pienākumus atbilstoši dienesta kompetencei. 
Viena no policijas darbinieka tiesībām ir apturēt transportlīdzekli un izdarīt tā apskati, 
kas ir noteikts minētā panta pirmās daļas 18. un 20. punktā. Saskaņā ar likuma “Par 
policiju” [7] 12. panta pirmās daļas 18. punktu policijas darbiniekam, pildot viņam 
uzliktos pienākumus atbilstoši dienesta kompetencei ir tiesības pēc Valsts policijas 
vai teritoriālās policijas pārvaldes priekšnieka norādījuma plānotu pasākumu izpildes 
laikā apturēt transportlīdzekļus un izdarīt to apskati (izņemot diplomātisko un kon-
sulāro pārstāvju transportlīdzekļus), lai aizturētu meklēšanā izsludinātas personas un 
transportlīdzekļus vai atklātu transportlīdzekļu vadītājus, kuri vada transportlīdzekli 
alkohola reibumā, narkotisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē vai bez transportlīdzekļu 
vadīšanas tiesībām. 

Saskaņā ar likuma “Par policiju” [7] 12. panta pirmās daļas 20. punktu policijas dar-
biniekam, pildot viņam uzliktos pienākumus atbilstoši dienesta kompetencei, ir tiesības 
apturēt transportlīdzekli un izdarīt tā apskati, ja ir pamats domāt, ka transport līdzekļa 
vadītājs pārkāpis ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu prasības vai transport-
līdzeklis tiek izmantots likumpārkāpuma izdarīšanā; aizliegt lietot transportlīdzekļus, 
kuru tehniskais stāvoklis apdraud transporta kustības drošību; atstādināt no transport-
līdzekļu vadīšanas personas, kuras ir alkohola reibumā, narkotisko vai citu apreibinošu 
vielu iespaidā, kā arī personas, kurām nav dokumentu par konkrētā transportlīdzekļa 
lietošanas vai attiecīgās kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām; nogādāt 
transport līdzekli policijas iestādē nepieciešamās pārbaudes veikšanai, ja ir izsludināta 
tā meklēšana vai ir pamats domāt, ka ir nelikumīgi nomainīti vai viltoti transportlīdzekļa 
reģistrācijas dokumenti, valsts reģistrācijas numura zīme vai transport līdzekļa agregātu 
numuri, vai nav transportlīdzekļa reģistrācijas vai īpašuma tiesības apliecinoša doku-
menta un citādi nav iespējams konstatēt transportlīdzekļa lietošanas likumību. Savukārt 
20. punkts piešķir policijas darbiniekam tiesības veikt autopārvadājumu uzraudzību 
un kontroli.

Administratīvo tiesu judikatūrā atzīts, ka iestādes faktiskā rīcība atbilst tām 
pašām pazīmēm, kam administratīvais akts, vienīgi faktiskā rīcība ir vērsta uz faktisko, 
nevis tiesisko seku radīšanu [14]. Ar žestu (zizli) dota rīkojuma apturēt transport-
līdzekli gadījumā tiek radītas tiesiskas, nevis faktiskas sekas, proti, šis žests nosaka 
transportlīdzekļa vadītājam pienākumu apturēt transportlīdzekli. Par faktisko rīcību 
varētu būt runa gadījumā, ja transportlīdzeklis tiktu apturēts, izmantojot transport-
līdzekļu piespiedu apstādināšanas līdzekļus, un radītu faktiskas sekas – transportlīdzekļa 
apstāšanos.
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Tādēļ var secināt, ka policijas darbinieka ar žestu (zizli) dots rīkojums transport-
līdzekļa vadītājam apturēt transportlīdzekli ir uzskatāms par administratīvo aktu, jo tas 
atbilst administratīvā akta obligātajām pazīmēm. Proti, rīkojumu izdod valsts pārvaldes 
iestādes amatpersona, izpildot dienesta pienākumus, attiecībā uz administratīvā akta brīdī 
nezināmu, bet noskaidrojamu personu; rīkojums nodibina konkrētas tiesiskas attiecības – 
uzliek pienākumu transportlīdzekļa vadītājam apturēt transportlīdzekli. Ar žestu (zizli) 
izdotajam rīkojumam jābūt atpazīstamam (saprotamam). 

Policijas darbinieka ar žestu (zizli) dots rīkojums transportlīdzekļa vadītājam 
apturēt transportlīdzekli nebūs uzskatāms par administratīvo aktu ikvienā gadījumā, 
proti, atsevišķos gadījumos šāds rīkojums var tikt klasificēts arī kā vienkārša pārvaldes 
darbība. Vērtējot, vai šāds rīkojums ir administratīvs akts vai vienkārša pārvaldes dar-
bība (tehnisks akts), ir svarīgi izprast, ar kādu nolūku šāds rīkojums ticis izdots. Ja rīko-
juma mērķis, apturot transportlīdzekli, ir bijis palīdzības vai informācijas sniegšana (vai 
saņemšana), šāds rīkojums būtu uzskatāms par vienkāršu pārvaldes darbību. Piemēram, 
ja policijas darbinieks ar žestu (zizli) aptur transportlīdzekli, lai informētu par to, ka 
turpmākajā ceļa posmā ir bīstami apstākļi vai sastrēgums, un iesaka autovadītājam ievērot 
sevišķu piesardzību vai izvēlēties citu maršrutu. Tāpat, ja policijas darbinieks aptur 
transportlīdzekli, lai izteiktu lūgumu steidzamos gadījumos ar transportlīdzekļa vadī-
tāja piekrišanu izmantot iestādēm, privātpersonām vai personu apvienībām piederošos 
transportlīdzekļus (izņemot ārvalstu diplomātisko, konsulāro un citu pārstāvniecību un 
starptautisko organizāciju transportlīdzekļus, kā arī speciālos transportlīdzekļus) brauk-
šanai uz notikuma vietu vai personu nogādāšanai ārstniecības iestādēs, ja tām steidzami 
nepieciešama medicīniskā palīdzība, kā arī tādu personu vajāšanai, kuras izdarījušas 
noziegumus, un aizturēto neatliekamai nogādāšanai policijas iestādē [7].

Likuma “Policiju” [7] 12. panta 15. punkts nosaka, ka policijas darbiniekam ir 
tiesības uz laiku ierobežot vai pārtraukt transporta vai gājēju kustību ielās un uz ceļiem, 
kā arī personu iekļūšanu atsevišķās vietās vai objektos un izkļūšanu no tiem, ja to 
nosaka sabiedrības drošības, personu dzīvības, veselības un mantas aizsardzības, kā 
arī izmeklēšanas intereses. Savukārt 21. punkts piešķir policijas darbiniekam tiesības 
ierobežot vai aizliegt remonta un celtniecības, kā arī citu darbu veikšanu ielās un uz 
ceļiem, ja netiek ievērotas prasības par sabiedrības drošības un transporta kustības 
drošības garantēšanu.

Secinājumi 

 1. Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 5. panta 
1. punktā ietverto tiesību uz brīvību mērķis ir aizsargāt personas fizisku brīvību. 
Lai konstatētu, ka kādam ir atņemta brīvība, ir jāvērtē individuālā situācija un citi 
apstākļi, piemēram, ierobežojuma ilgums, tā piemērošanas veids. Arī laika ziņā 
ļoti īsi periodi var būt brīvības atņemšana Konvencijas 5. panta 1. punkta izpratnē.

 2. Šodien nevienā tiesību aktā nav definēts jēdziens “preventīvā aizturēšana”.
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Legality of Police Administrative Detention

Abstract

The article deals with the problems connected with application of procedures of 
administrative detention as a measure of administrative and procedural security. Based 
on the analysis of practice, the author notes the presence of a number of gaps and conflicts 
of law. In this connection, to make specific proposals for its improvement. 

Keywords: administrative enforcement, administrative detention, term of admin-
istrative detention, intoxication.
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