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Priekšvārds
Kārtējais Socrates elektroniskais juridiskais žurnāls ir saturiski daudzveidīgs un
ietver publikācijas dažādās sociālo zinātņu jomās. Jebkurš izdevuma lasītājs varēs iepazīties ar materiāliem sev saistošā jomā.
Latvijas Republikas tiesībsargs Juris Jansons savā rakstā analizē Latvijas Republikas
Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2019-24-03, kuras izskatīšanā autors piedalījās kā
pieteicējs. Latvijas Republikas Satversmes tiesa pasludināja spriedumu, ar kuru atzina,
ka Ministru kabineta noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni neatbilst
Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam un nav uzskatāmi par spēkā esošiem.
Neapšaubāmi, ka minētais spriedums Latvijā ir vēsturisks. Satversmes tiesas spriedums
un no tā izrietošais jaunais tiesiskais regulējums par garantēto minimālo ienākumu
līmeni veicinās sociālā taisnīguma pilnveidi.
Nosacīti līdzīgu problēmu savā rakstā apskata Ukrainas tiesību speciālists Vladimirs
Stecenko (Volodymyr Stetsenko), kurš analizē kompensācijas institūta problēmas civiltiesiskajā jomā. Autors pievēršas zaudējumu definēšanas aspektiem un to kompensācijas
iespējām Ukrainas civiltiesiskajā regulējumā. Zaudējumu kompensācija ir viens no tiesiskā
un sociālā taisnīguma atjaunošanas instrumentiem.
Tiesību doktors Aldis Lieljuksis sniedz ieskatu maz pētītā medicīnas tiesību
aspektā par pacientu tiesību aizsardzību Latvijas un ārvalstu normatīvajā regulējumā.
Autors teorētiskā un praktiskā kontekstā izvirza jautājumu par to, vai var būt noteikta
atbildība, ja ārstniecība veikta bez pacienta piekrišanas situācijās, kad tā bijusi nepieciešama. Šādos gadījumos var būt prettiesiski aizskartas cilvēku pamattiesības. Līdz ar
to lasītājiem varētu būt noderīgas atziņas par to, kādās Latvijas Republikas Satversmes
VIII nodaļas tiesību normās tiek garantēta personas autonomija un integritāte kā cilvēka
pamattiesību neatņemama vērtība.
Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolas tiesību doktore Līga Mazure pievēršas cilvēka veselības veidu dalījumam. Savulaik Pasaules veselības organizācijas (PVO) dotais
veselības definējums, pēc autores domām, vairs neatbilst sabiedrības attīstības pakāpei.
Pašreiz ir konstatējama pašas veselības kā nemantiskā labuma izpratnes paplašināšanās.
Autore ierosina papildināt Ārstniecības likuma 3. pantu, paplašinot pacienta veselības
būtības saturu.
Specifiskas tiesu medicīnas jomas problēmas izpētei ir veltīts Igaunijas tiesību
doktores Annikas Lallas (Annika Lall ) un Rīgas Stradiņa universitātes tiesību zinātņu
speciālistes Aelitas Zīles raksts par papillārlīniju rakstu pēdu ģenēzes fenomenu uz
cilvēka ādas. Autores skata noziegumos cietušo personu ādas elementus, uz kuriem var
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tikt vizualizētas papillae modeļa izdrukas. Vizualizāciju var ietekmēt virkne faktoru,
kuru izpētei, analīzei un testēšanas metodēm rakstā tiek pievērsta īpaša uzmanība.
Latvijas Universitātes jaunie tiesību zinātnieki Sabīne Krilova un Andris Ziemelis
ir pētījuši interesantu un specifisku problēmu, kas saistīta ar kiberpedofilu aktivitātēm
un viņu portreta iezīmēm. Šīs aktivitātes ir izzinātas sociālajās vietnēs nacionālā un
reģionālā līmenī. Autori analizē informāciju, kas iegūta no datu apmaiņas platformas DC.
Autori ir izdarījuši secinājumu, ka DC++ platformas tipiskā lietotāja vecums ir vairāk
nekā 35 gadi. Tas ir vīrietis ar parafiliskām interesēm, kas strādā algotu darbu. Turklāt
nozīmīga ir atziņa par to, ka bērnu pornogrāfiskā materiāla glabāšanas kriminalizēšanai
ir būtiska preventīva ietekme uz valstī esošo lietotāju aktivitātēm datu apmaiņas sistēmā
DC++, tās ierobežojot.
Lietuvas jaunā tiesību zinātnieka Edgara Markeviča (Edgaras Markevičius) raksts
ir veltīts problēmai, kas ir aktuāla arī Latvijas tiesību aizsardzības iestādēm, – kriminālās
izlūkošanas pasākumiem sabiedriskās drošības nostiprināšanas sfērā. Neapšaubāmi, ka
jauno tehnoloģiju attīstība paplašina iespējas iegūt daudzveidīgas ziņas par juridiskām
un fiziskām personām. Kriminālizlūkošanas pasākumu piemērošana ir saistīta ar divām
likumīgām interešu un tiesību jomām – personu tiesībām uz privātumu un sabiedrības
drošības nodrošināšanu. Autore cenšas analizēt to saskares punktu – kriminālizlūkošanas
pasākumu piemērošanas ierobežojumus, kas teorētiski ir izstrādāti, lai nodrošinātu personas tiesības uz privāto dzīvi. Autors pievērš uzmanību iespējamiem kriminālizlūkošanas
pasākumu piemērošanas ierobežojumiem.
Tiesību zinātņu doktors Aleksandrs Matvejevs ar bagātu un augsti profesionālu
pieredzi policijas darbā ir apzinājis Valsts policijas pārvaldes sistēmas reformas virzienus
un perspektīvas. Autors pievērš lasītāju uzmanību policijas darbības būtībai. Svarīga
nozīme ir virzībai uz policijas demilitarizāciju un decentralizāciju. Uz sabiedrību orientētai policijai ir jābūt organizētai un jādarbojas kā pakalpojuma sniedzēja institūcijai.
Šobrīd likums “Par policiju” nosaka, ka policija ir apbruņota militarizēta valsts institūcija,
kas būtībā ir pretrunā ar tādu policiju, kas orientēta uz pakalpojuma sniegšanu. Pilnīgi
pamatoti tiek secināts, ka Valsts policijas pārvaldes reforma ir ilgstošs process. Tās īstenošanā ir svarīgi nodrošināt reformas tiesiskumu, un līdz ar to būtu jāuzsāk darbs pie
jauna policijas darbības regulējoša tiesību akta izstrādes.
Latvijā 2020. gada 5. februārī tika pieņemts jauns Valsts policijas ētikas kodekss.
Tiesību zinātņu doktors Ēriks Treļs šajā kontekstā analizē Valsts policijas darbinieka
profesionālās ētikas pamatprincipus. Autors analizē ētisko normatīvo regulējumu, Valsts
policijas darbiniekiem pildot dienesta pienākumus, kā arī ārpus dienesta pienākumu
izpildes vietas un laika. Rakstā ir arī sniegts apkopojums par Valsts policijas darbinieku
profesionālās ētikas pamatprincipu vēsturisko attīstību laika posmā no 2005.gada un
līdz mūsdienām.
Noziedzīgo nodarījumu struktūrā pieaug nodarījumi, kas ir saistīti ar ceļu satik
smes negadījumiem. Aizvien biežāk praksē nākas saskarties ar to, ka transporta līdzekļu
vadītāji nepakļaujas prasībām apturēt transporta līdzekli, bēg no notikuma vietas u. tml.
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Rīgas Stradiņa universitātes doktorants Māris Garjānis ir izpētījis transporta līdzekļu
vadītāju bēgšanas vai nepakļaušanās prasībām apstāties kriminalizēšanas tiesiskos
aspektus. Autors analizē nepakļaušanās situācijas un bēgšanu nosakošos faktorus un
iezīmē perspektīvas kriminalizēt atbilstošo transporta vadītāja rīcību.
Rīgas Juridiskās augstskolas tiesību doktors Aleksandrs Fillers ir pētījis hipotēkas
ietekmi uz pieprasījuma noilgumu Latvijas civiltiesībās. Autors analizē Civillikuma regulējumu par to, ka zemesgrāmatā ierakstītas saistību tiesības nav pakļautas noilgumam.
Savukārt tiesiskā prakse liecina, ka hipotēku nodrošinātās saistību tiesības ir pakļautas
noilgumam. Rakstā tiek secināts, ka vismaz gadījumos, kad pats parādnieks ir arī hipotēkas devējs, hipotēkas nodibināšana pār parādnieka īpašumu pārtrauc noilguma tecējumu attiecībā uz nodrošināto prasījumu.
Aktuālajā Socrates žurnālā ir ietverta virkne publikāciju, kas ir saistītas ar starptautiskajām tiesībām. Lietuvas tiesību zinātņu doktore Daļa Višinskīte (Dalia Višinskytė)
analizē jūras robežu noteikšanas, jūras strīdu izšķiršanas mehānismu un UNCLOS
noteikumu ietekmi uz pašreizējo Lietuvas un Latvijas jūras robežas stāvokli. Lietuva
un Latvija nekad nav vienojušās par jūras robežas noteikšanu starp tām. Autore secina,
ka abām valstīm jācenšas panākt savstarpēju vienošanos, lai rastu taisnīgu risinājumu,
vienlaicīgi mēģinot noslēgt praktiska rakstura pagaidu kārtību, kas neierobežotu galīgo
robežu noteikšanu. Tomēr, ja strīdu izšķiršana neizdotos, valstis varētu izvēlēties izšķirt
jūras strīdu vai nu Starptautiskajā Jūras tiesību tribunālā vai Starptautiskajā tiesā.
Gruzijas jaunais tiesību zinātnieks Giga Abuseridze (Giga Abuseridze) ir anali
zējis Gruzijas un Krievijas tirdzniecības konfliktu. Gruzijas noteiktā embargo atcelšana
Krievijai noteica 2011. gadā parakstītais nolīgums, uz kura pamata Gruzija piekrita
Krievijas uzņemšanai organizācijā. Krievijas pievienošanās Pasaules Tirdzniecības organizācijai nozīmēja veidot iespējas pārvērst valsti par civilizētu sistēmu un automātiski
ieviest noteikumus, kas uzliek Krievijai pienākumu ievērot vispārējos tarifu un tirdzniecības principus.
Tiesību zinātņu doktore RSU Ķīnas studiju centra direktore Una Aleksandra
Bērziņa-Čerenkova ir veikusi pētījumu par Ķīnas Tautas Republikas 2018. gada
Konstitūcijas grozījumiem un to piemērošanu Sji Dzjiņpina “Jaunā laikmeta” naratīvu
analīzei. Autore pievērš uzmanību trim “Jaunā laikmeta” vēstījumiem (naratīviem): misijas,
starptautiskās ietekmes un partijas pārvaldes naratīviem. Šo vēstījumu naratīvu galvenais uzdevums ir sniegt atbalstu argumentiem par Sji Dzjiņpina ideoloģisko inovāciju.
Politoloģijas jaunais zinātnieks Silvestrs Savickis analizē moderno informācijas
kanālu izmantošanu publiskās diplomātijas un ārpolitikas mērķu sasniegšanā. Publiskajā
diplomātijā aizvien biežāk tiek izmantota digitālā dienaskārtība un sociālie tīkli. Autors,
izmantojot Oksfordas Universitātes digitālās diplomātijas pētnieku izstrādāto metodo
loģiju, analizē Baltijas valstu publiskās diplomātijas prioritātes digitālajā vidē un publikas
reakcijas, reaģējot uz šīm prioritātēm. Pētījums pierādīja Latvijas Ārlietu ministrijas spēju
veidot digitālu dienaskārtību, iezīmējot jaunus aspektus digitālās diplomātijas pētniecības laukā.
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Priekšvārds

Jaunā tiesību zinātņu doktore Vita Upeniece savā rakstā ir skatījusi visai inovatīvu problēmu – militārajā dienestā esošo personu tiesību ierobežojumu apvienoties
arodbiedrībās. Autore analizē ar šo jautājumu saistīto starptautisko un nacionālo regulējumu, izvērtē pašreiz pastāvošo karavīru tiesību aizsardzības sistēmu un kārtību
Latvijā, kā arī izdara secinājumu par karavīru arodbiedrības izveidošanas iespējamību
un nepieciešamību.
Žurnālā ietverto rakstu autoru viedokļi ir saistīti ar dažādām mūsdienu sabiedrības
aktuālām tēmām. Kopumā tie ir gan oriģināli, gan inovatīvi. Neapšaubāmi, ka tie var būt
diskutabli un rosināt lasītājus plašākām diskusijām un pārdomām.
Dr. iur. Andrejs Vilks,
RSU Juridiskās fakultātes profesors
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Foreword
The current Socrates electronic legal magazine is diverse in content and includes
publications in various fields of social sciences. Every reader of the journal will be able
to familiarise themselves with the materials in the interested fields of study.
The Ombudsman of the Republic of Latvia Juris Jansons in his article analyses
the judgment of the Constitutional Court of the Republic of Latvia in case No. 2019-24-03,
in the examination of which the author participated as an applicant. Constitutional
Court of the Republic of Latvia announced the judgment recognising the regulations
of the Cabinet of Ministers regarding the guaranteed minimum income level as inconsistent with Articles 1 and 109 of the Satversme of the Republic of Latvia, more so as
invalid. Undoubtedly, the said judgment is historically significant in Latvia. Judgment
of the Constitutional Court and the resulting new legal regulation on the guaranteed
minimum income level will promote the improvement of social justice.
A relatively similar problem is analysed in the article by a Ukrainian legal specialist
Stetsenko Volodymyr, who studies problems of the compensation institute in the field
of civil law. The author focuses on the aspects of defining losses and their compensation
possibilities in the Ukrainian civil law. Compensation for losses is one of the tools for
restoring legal and social justice.
Doctor of Laws Aldis Lieljuksis provides insight into the little-studied aspect
of medical law on the protection of patients’ rights in Latvian and foreign regulatory
framework. In the theoretical and practical context, the author raises the question of
whether there can be a certain responsibility if the treatment has been performed without
the patient’s consent in situations where it was mandatory. In such cases, fundamental
human rights may be unlawfully violated. Thus, readers could find useful insights into
which legal norms of Chapter VIII of the Satversme of the Republic of Latvia guarantee
autonomy and integrity of a person as an integral value of fundamental human rights.
Doctor of Laws of Rezekne Academy of Technologies Līga Mazure addresses such
a significant issue as types of human health. Once defined explanation of health by
the World Health Organisation (WHO), according to the author, does not correspond
to the stage of development of the society. Currently, there is a widening understanding
of health as a non-pecuniary benefit. The author proposes to supplement Article 3 of
the Medical Treatment Law by expanding the content of the patient’s health.
The study of a specific problem in the field of forensic medicine has been addressed
by the Estonian Doctor of Laws Annika Lall and the specialist of judicial sciences at
Rīga Stradiņš University Aelita Zīle in their article on papillary pattern of foot genesis

— 10 —

Socr ates

RSU elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls

2020, Nr. 3 (18)

Foreword

phenomenon on human skin. The authors focus on the skin elements of victims of
crime on which papillae pattern prints can be visualised. Visualisation can be affected
by a number of factors, the research, analysis and test methods of which have been
brought to the attention of readers in the article.
Young law scholars of the University of Latvia Sabīne Krilova and Andris Ziemelis
have studied an exciting yet specific problem connected with cyberpedophile activities
and features of their portrait. Those have been explored on social sites at the national and
regional levels. The authors analyse the information obtained from the data exchange
platform DC. The authors have concluded that the age of a typical DC++ platform user
is over 35 years. It is a male in a paid position, also with paraphilic interests. Moreover,
it is important to note that the criminalisation of the possession of child pornography
material has a significant deterrent effect on the activities of domestic users in the data
exchange system DC++, through limiting them.
The new law scholar form Lithuania Edgaras Markevičius has dedicated his article
to the problem topical also to Latvian law enforcement authorities – criminal intelligence
measures in the field of strengthening public security. Undoubtedly, the development of
new technologies expands the possibilities to obtain a variety of information about legal
entities and individuals. The application of criminal intelligence measures is linked to
two legitimate areas of interest and rights: the right of individuals to privacy and the safeguarding of public security. The author tries to analyse the point of contact – restrictions
on the application of criminal intelligence measures, which are theoretically designed
to ensure a person’s right to privacy. The author draws attention to possible restrictions
on the application of criminal intelligence measures.
Doctor of Laws Aleksandrs Matvejevs, possessing rich and highly professional
experience in police work, has identified the directions and perspectives of the reform of
the state police administration system. The author draws readers’ attention to the essence
of police activity as one of the goals of the police administration. Progress towards police
demilitarisation and decentralisation is important. The community-oriented police must
be organised as a service-providing institution. Currently, the Law on the Police stipulates that the police are an armed militarised state institution, which is essentially in
conflict with the service-oriented police. It is quite rightly concluded that the reform of
the national police administration is a long process. In its implementation, it is important
to ensure the legitimacy of the reform, and therefore it is necessary to start work on a new
law that regulates police activities.
On February 5, 2020, a new Code of Ethics of the State Police was adopted in
Latvia. Doctor of Laws Ēriks Treļs, in the given context, analyses the basic principles of
professional ethics of a state police officer. The author analyzes the ethical normative
regulation of the State Police employees performing official duties, as well as outside
the place and time of performance of official duties. The article also provides a summary
of the historical development of the basic principles of professional ethics of state police
officers in the period from 2005 to the present day.
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In the structure of criminal offenses, the number of crimes related to road traffic
accidents is increasing. Increasing is practice of drivers faced with non-compliance with
the requirements to stop a vehicle, fleeing the scene, etc. Rīga Stradiņš University doctoral
student Māris Garjānis has studied the legal aspects of criminalisation of stopping or not
complying with the requirements for drivers to stop. The author analyses the situations
of disobedience and the factors determining the escape, outlines the driver’s perspectives
to criminalise appropriate action.
Doctor of Laws at Riga Graduate School of Law Aleksandrs Fillers focuses on
the study of the impact of mortgages on the limitation of demand in Latvian civil law.
The author analyses the regulation of the Civil Law that the rights of obligations recorded
in the land registers are not subject to limitation. Nevertheless, legal practice shows
that the right of obligation secured by mortgages is subject to limitation. The article
concludes that, at least in cases where the debtor is also the mortgagor, the establishment of a mortgage on the debtor’s property interrupts the limitation period in respect
of the secured claim.
The current Socrates magazine contains a number of publications related to international law. Lithuanian Doctor of Laws Dalia Višinskytė analyses the delimitation of
maritime borders, the mechanism for the settlement of maritime disputes and the impact
of UNCLOS regulations on the current state of the Lithuanian-Latvian maritime border.
Lithuania and Latvia have never agreed on the demarcation of the sea border between
them. The author concludes that the two countries should try to reach a mutual agreement in order to find a fair solution, while trying to conclude a temporary arrangement
that would not restrict the settlement of final boundaries. However, if dispute settlement
fails, States could choose to settle a maritime dispute either in the International Tribunal
for the Law of the Sea or in the International Court of Justice.
Georgia’s young law scholar Giga Abuseridze has also analysed the trade conflict between Georgia and Russia. The lifting of the Georgian embargo on Russia was
determined by the agreement signed in 2011, on the basis of which Georgia agreed to
Russia’s accession to the organisation. Russia’s accession to the World Trade Organization
meant creating the possibility of transforming the country into a civilised system and
automatically introducing rules obliging Russia to comply with the General Principles
on Tariffs and Trade.
Doctor of Laws Director of RSU China Studies Centre Una Aleksandra BērziņaČerenkova has conducted a study on amendments to the 2018 Constitution of the People’s
Republic of China and their application to Xi Jinping’s “New Era” narrative analysis.
The author draws attention to three “New Era” messages (narratives): mission, international influence and party governance narratives. The main purpose of the narratives
of these messages is to support the arguments for Xi Jinping’s ideological innovation.
The young scientist of political sciences Silvestrs Savickis analyses the use of
modern information channels in achieving the goals of public diplomacy and foreign
policy. Digital diplomacy and social networks are increasingly used in public diplomacy.
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The author, through the use of methodology developed by researchers of digital diplomacy
at the University of Oxford, analyses priorities of public diplomacy in the Baltic States in
the digital environment and the public reactions in response to these priorities. The study
proved the ability of the Latvian Ministry of Foreign Affairs’ digital agenda, highlighting
new aspects in the field of digital diplomacy research.
The new doctor of law Vita Upeniece has considered in her article a rather innovative problem, the restriction of the right of persons in military service to join trade
unions. The author analyses the international and national regulation related to this
issue, evaluates the current system and procedure for protection of the rights of soldiers
in Latvia, as well as draws a conclusion about the possibility and necessity of establishing
a soldiers’ trade union.
The opinions of the authors of the articles in the magazine are related to various
topical matters of modern society. In general, they are original and rather innovative.
Undoubtedly, they can be debatable and stimulate readers for a wider discussion and
reflection.
Dr. iur. Andrejs Vilks,
Professor at the Faculty of Law
of Rīga Stradiņš University
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Vēsturisks spriedums Latvijā: personas
garantētā minimālā ienākumu līmeņa
atbilstība Latvijas Republikas Satversmei
Juris Jansons
Latvijas Republikas Tiesībsargs
tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Kopsavilkums
Rakstā ir analizēts Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedums lietā
Nr. 2019-24-03, kuras izskatīšanā šī raksta autors piedalījās kā pieteicējs. Ar apstrīdēto
normu noteiktais garantētais minimālais ienākumu līmenis ir zemākais tiesību aktos
noteiktais ienākumu vai resursu līmenis, kas ļauj personai, kura atzīta par trūcīgu, pretendēt uz noteikta veida sociālo palīdzību. No 2020. gada 1. janvāra garantētais minimālais ienākumu līmenis personai bija noteikts 64 eiro mēnesī.
2020. gada 25. jūnijā Latvijas Republikas Satversmes tiesa pasludināja spriedumu,
ar kuru atzina Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 913 “Noteikumi
par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 2. punktu par neatbilstošu Latvijas Republikas
Satversmes 1. un 109. pantam un spēkā neesošu no 2021. gada 1. janvāra.
Ar minēto spriedumu sociālo un ekonomisko tiesību jomā Latvijā ir noticis būtisks
pavērsiens. Šis ir vēsturisks spriedums, kas kalpo kā vadlīnija sociālās drošības sistēmas
sakārtošanai Latvijā ne vien attiecībā uz garantēto minimālo ienākumu līmeni, bet arī
uz visu sociālo palīdzību un pakalpojumiem kopumā. Īpaši jāuzsver, ka pamattiesību
tvērumā Satversmes tiesa konkrēto sociālās drošības elementu aplūkoja caur cilvēka
cieņas prizmu, un jādomā, ka tas būtiski ietekmēs vismazāk aizsargāto Latvijas iedzīvotāju
labklājību. Rakstā tika izmantotas vispārzinātniskās pētījumu metodes un tiesību normu
interpretācijas metodes. Vienlaikus tika analizēti starptautiskie un Latvijas Republikas
normatīvie akti, Latvijas Republikas tiesu prakses piemēri, kā arī veikta zinātniskās literatūras izpēte.
Atslēgvārdi: cilvēka cieņa, garantētais minimālais ienākumu līmenis, sociālā
palīdzība.
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Ievads
Ilgstoši strādājot ar sociālajām tiesībām, īpaši domājot par sociālā atbalsta sistē
mām cilvēkiem ar viszemākajiem ienākumiem, secināts, ka lielākais vairums sociālā
atbalsta lielumu Latvijā vēsturiski ir noteikti voluntāri, piesaistot tos kādam noteiktam
lielumam. Visbiežāk tikusi izmantota procentuāla attiecība pret valstī noteikto minimālo
darba algu, vēlāk šo lielumu iesaldējot. Lielākoties šīs metodes pamatā nav bijuši nekādi
ekonomiski pamatoti aprēķini, kas ļautu šim lielumam mainīties līdz ar ekonomisko
situāciju valstī vai kas korelētu ar cilvēka minimālajām pamatvajadzībām. Attīstoties
ekonomikai un pieaugot dzīves dārdzībai, minimālie sociālā atbalsta lielumi palikuši
nemainīgi zemi.
Galvenais arguments, kas kalpoja tam, lai šie lielumi nemainītos, vienmēr ir bijis –
nepietiek valsts budžeta līdzekļu [8].
Kā papildu arguments tika minēts, ka valstī ir izveidota plaša sociālā atbalsta sistēma, proti, darbojas sociālā apdrošināšanas sistēma, atkarībā no personas īpašās situācijas ir pieejami valsts sociālie pabalsti, papildus tam, izvērtējot iedzīvotāju materiālo
stāvokli, ir pieejama pašvaldību sociālā palīdzība, kā arī sociālais atbalsts, ko pašvaldības
realizē brīvprātīgo iniciatīvu ietvaros, un vēl dažādi atbalsta pasākumi mazāk turīgiem
iedzīvotājiem [8].
Taču, skatoties uz iedzīvotāju ikdienas dzīvi un vajadzībām, ir skaidrs, ka sociālā
atbalsta sistēma ir sadrumstalota un fragmentāra. Pat neveicot detalizētus aprēķinus,
var secināt, ka Latvijā nav iespējams nodrošināt cilvēka cienīgu dzīvi.
Latvijas Republika pēc neatkarības atgūšanas pievienojusies virknei starptautisko
cilvēktiesību dokumentu [3]. Valsts pozitīvais pienākums nodrošināt cilvēka cienīgu
dzīves līmeni izriet no ANO Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 25. pantā un ANO
Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām 11. pantā garantētajām tiesībām uz atbilstošu dzīves līmeni. Minētajās normās noteikts, ka katram cilvēkam ir tiesības uz tādu dzīves līmeni, tostarp uzturu, apģērbu, mājokli, medicīnisko
aprūpi un sociālajiem pakalpojumiem, kas nepieciešami viņa un viņa ģimenes veselībai
un labklājībai. Tiesības uz atbilstošu dzīves līmeni ietver arī to, ka ikvienam jābūt iespējai
cilvēka cienīgā veidā nodrošināt savas pamatvajadzības [10].
Gatavojot pieteikumu būtībā par nabadzību Latvijā, vissarežģītākais bija identificēt konkrētas tiesību normas, kas ļautu paskatīties uz sociālās drošības sistēmu
kopumā. Atsevišķi katrs sistēmas elements nav vērtējams, jo tie ir jāaplūko kopskatā.
Taču, ņemot vērā Satversmes tiesas procesa specifiku, bija jāatrod konkrēta tiesību
norma, kas dotu iespēju skatīt sistēmu kopumā [2]. Tādējādi tika pieņemts lēmums sākt
ar viszemāko atbalsta līmeni, soli pa solim aplūkojot katru no minimālajiem atbalsta
lielumiem.
Satversmes tiesa neskatīja lietu šauri un formāli, bet izmantoja visplašāko pieeju.
Tā analizēja problemātiku pēc būtības, ielūkojoties un izsverot katru niansi un argumentu
šajā lietā, kas ļāva nonākt pie taisnīga sprieduma, kas var kalpot kā materiāls sociālās
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politikas mācību grāmatu veidotājiem, īpaši gadījumos, kad nepieciešams jautājumu
aplūkot pamattiesību tvērumā. Vērtīgi, ka šī lieta tika izskatīta tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos un vairākām pieaicinātām personām – dažādu nozaru lietpratējiem [2].
Ņemot vērā, ka tiesas sēde notika attālināti, ikvienam sabiedrības pārstāvim bija iespēja
to vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā.

Par likumdevēja atbildību
Satversmes tiesa jau 2011. gada 17. februārī izskatītajā lietā Nr. 2010-20-0106 ir
norādījusi, ka sociālās tiesības ir ļoti nozīmīgas, taču vienlaikus īpašas un atšķirīgas
cilvēktiesības, jo šo tiesību īstenošana ir atkarīga no katras valsts ekonomiskās situācijas
un pieejamiem resursiem. Starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos sociālās tiesības ir
formulētas kā vispārīgi valsts pienākumi, atstājot dalībvalstīm plašas izvēles iespējas šo
tiesību īstenošanā [6]. Praksē bieži nākas dzirdēt, ka tieši valsts resursu nepietiekamība
liedz sniegt nepieciešamo atbalstu vismazāk aizsargātajai iedzīvotāju daļai.
Likumdevēja rīcības brīvības robežas nosaka Latvijas Republikas Satversme un
Latvijas starptautiskās saistības [1]. Neatkarīgi no ekonomiskās situācijas valstij saglabājas
noteikts pamatpienākumu kopums, no kura tā nav tiesīga atkāpties [6].
Sociāli atbildīgas valsts virsprincips uzliek pienākumus visiem valsts varas atzariem.
Tomēr primārā atbildība par šā principa realizāciju ir likumdevējam, kam normatīvajos
aktos jākonkretizē sociāli atbildīgas valsts princips. Likumdevējam jānosaka, kam, kādos
apstākļos un kāda veida sociālā palīdzība pienākas, ar kādiem līdzekļiem tiek aizsargātas
vājākās personas, kā notiek sociālo atšķirību izlīdzināšana [7].
Vērtējot izveidoto sociālās drošības sistēmu, Satversmes tiesa atzina, ka likumdevējs
ir veicis pasākumus, lai izveidotu sociālās drošības sistēmu, kas nodrošinātu trūcīgām
personām iespēju izmantot sociālās tiesības [4].
Vienlaikus Satversmes tiesa norādīja, ka Satversme neparedz personas tiesības uz
konkrētu pabalsta summu. Tomēr cilvēka cieņā balstītas sociāli atbildīgas valsts pienākums ir izveidot tādu sociālās drošības sistēmu, kas vērsta uz cilvēka cieņas aizsardzību,
sociālās nevienlīdzības izlīdzināšanu un valsts ilgtspējīgu attīstību, turklāt ne tikai formālā nozīmē, bet arī nodrošinot šīs atbalsta sistēmas efektīvu funkcionēšanu. Tiesa
uzsvēra, ka demokrātiskā tiesiskā valstī pienākums izveidot šādu sistēmu un noregulēt
svarīgākos ar sociālās palīdzības minimuma noteikšanu saistītos jautājumus ir tieši
likumdevējam [4].
Turklāt izraudzītajai metodei ir jābūt tādai, kas šo minimālo apmēru padarītu
atkarīgu no ekonomiskajiem rādītājiem, tādējādi atspoguļojot sociālo realitāti un patieso
ekonomisko situāciju valstī [4]. Tieši to, ka pats likumdevējs nav tiesību aktos skaidri definējis pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai mērķi un metodes
principus, Satversmes tiesa atzina par būtisku trūkumu [4]. Minētais būtībā ir viena no
svarīgākajām norādēm, kas likumdevējam ir steidzami jāīsteno.
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Par garantētā minimālā ienākumu
līmeņa noteikšanas metodes izvēli
Nozīmīgs aspekts, uz ko norādīju savā pieteikumā, ir metode, kādā tiek noteikts
garantētais minimālais ienākumu līmenis. Proti, līdz šim tas tika noteikts nevis, balstoties
uz konkrētu aprēķinu vai sociālekonomiskiem rādītājiem, bet gan atrasts Labklājības
ministrijas un Latvijas Pašvaldības savienības politiskās vienošanās rezultātā [10].
Satversmes tiesa uzsvēra, ka pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai ir valsts noteikts sociālās palīdzības pabalsts un par tā atbilstību Satversmei
vispirms ir atbildīga valsts. Tādēļ pašvaldību finansiālās iespējas nevar kalpot par vienīgo
kritēriju, izlemjot jautājumu par garantēto minimālo ienākumu līmeni, īpaši, ņemot vērā
faktu, ka šī līmeņa noteikšana izriet no mērķa aizsargāt cilvēka cieņu un izlīdzināt sociālo
nevienlīdzību [4]. Vienlaikus Satversmes tiesa uzsvēra, ka arī pašvaldības ir atbildīgas
par pienākumu atbildīgi pildīt Ministru kabineta uzdotos uzdevumus, ievērojot valsts un
savas administratīvās teritorijas iedzīvotāju likumiskās intereses. Tādējādi Satversmes
tiesa kārtību, ar kuru garantētais minimālais ienākumu līmenis tiek noteikts politiskās
vienošanās rezultātā, atzina par tādu, kas ir pretrunā ar cilvēka cieņā balstītas sociāli
atbildīgas valsts principu.
Tomēr šobrīd nākamā gada budžeta veidošanas procesā ir vērojama valdības
atkāpšanās no sākotnēji labi domātās ieceres garantēto minimālo ienākumu procentuālā attiecībā piesaistīt vidējā ienākuma mediānai, tādējādi paredzot tā automātisku
pārskatīšanu katru gadu, kas mainītos līdz ar vidējā ienākuma izmaiņām. Valdība šobrīd
ir ieplānojusi garantēto minimālo ienākumu noteikt kā konkrētu skaitlisku lielumu
naudas izteiksmē, par kura palielināšanu katru gadu tiek plānotas sarunas, vadoties no
budžeta iespējām [9].
Minētais nozīmē, ka garantēto minimālā ienākuma lielumu tiek plānots noteikt
politisku sarunu rezultātā, nevis vadoties no sociālekonomiskās realitātes. Minētais ir
klajā pretrunā ar Satversmes tiesas spriedumos iekļautajām atziņām.

Par pabalsta garantētā minimālā ienākumu
līmeņa nodrošināšanai adekvātumu kopsakarā
ar citiem sociālās drošības sistēmas elementiem
Ministru kabinets un pieaicinātās personas, Saeima un Labklājības ministrija
norādīja, ka atbalsts iedzīvotājiem ar ļoti zemiem ienākumiem ir skatāms kā komplekss
pasākumu kopums, jo trūcīgās personas papildus pabalstam garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai saņem arī citu atbalstu sociālā nodrošinājuma ietvaros.
Esot jāņem vērā gan valsts maksātie sociālie pabalsti, gan pašvaldības sociālās palīdzības
pabalsti, kā arī trūcīgajām personām paredzētie atvieglojumi. Taču, vai minētais atbalsts
sasniedz mērķi, iestādes nespēja pamatot [4].
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Šajā sakarā Satversmes tiesa secināja, ka sociālās drošības sistēmas ietvaros trūcīgai
personai ir pieejami dažādi sociālā atbalsta pasākumi. Tomēr valsts sociālie pabalsti nav
vērtējami kā tādi, kas būtu izmantojami personas pamatvajadzību apmierināšanai, jo
to mērķi ir citi. Turklāt tie tiek piešķirti pie noteiktām iedzīvotāju grupām piederīgām
personām konkrētās situācijās. Tādējādi šādu pabalstu esība pati par sevi neliecina, ka
likumdevējs būtu nodrošinājis trūcīgām personām iespēju izmantot sociālās tiesības
vismaz minimālajā apmērā. Savukārt sociālās palīdzības ietvaros šo personu iespējas
saņemt sociālo atbalstu ir atšķirīgas. Tādējādi nav iespējams apgalvot, ka garantētais
minimālais ienākumu līmenis kopsakarā ar citiem sociālās drošības sistēmas pasākumiem
visām trūcīgajām personām visā valsts teritorijā nodrošinātu iespējas dzīvot cilvēka cieņai
atbilstošu dzīvi [4].
Būtībā Satversmes tiesa atzina, ka visa sociālās palīdzības sistēma, t. i., gan pabalsts
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai, gan dzīvokļa pabalsts, gan arī
pārējie sociālās palīdzības pabalsti trūcīgām personām nenodrošina nepieciešamo
atbalstu, nemazina sociālo nevienlīdzību un nenodrošina tādu dzīvi, kas atbilst cilvēka cieņai.

Secinājumi
Gan šajā spriedumā, gan 2020. gada 16. jūlija spriedumā lietā Nr. 2019-25-03 [5]
Satversmes tiesa ir devusi skaidras norādes Saeimai un Ministru kabinetam. Satversmes
tiesas spriedums atzīst ne tikai esošā garantētā minimālā ienākumu līmeņa neatbilstību
Satversmei, bet arī uzliek par pienākumu Saeimai un valdībai pārskatīt un izveidot pamatotu, aprēķinos un ekonomiskā realitātē balstītu garantētā minimālā ienākumu līmeņa
noteikšanas metodoloģiju.
Par Satversmes tiesas atziņām atbilstošu nevar uzskatīt situāciju, kurā valdība
likumdevējam apspriešanai piedāvā garantēto minimālo ienākumu 109 eiro apmērā,
iesaldējot to uz trīs gadiem, uzskatot, ka tas izpilda cilvēka cieņas kritēriju. Uzskatu, ka
nepietiek tehniski noteikt, ka garantētais minimālais ienākumu līmenis un ienākumu
līmenis, pie kura cilvēku vai ģimeni atzītu par trūcīgu, varētu būt 20 līdz 40 procentu
robežās no mājsaimniecību vidējo ienākumu mediānas. Ņemot vērā minēto, secināms, ka
nepieciešama politiskā drosme vispirms konkrēti definēt, kādām vajadzībām garantētais
minimālais ienākumu līmenis tiek noteikts, izvēlēties ekonomiski pamatotu aprēķina
metodi, kas patiesi nosedz konkrētās pamatvajadzības minimālā apmērā. Vienlaikus ir
nepieciešams veidot kompleksu atbalsta sistēmu personas pamatvajadzību nodrošināšanai, protams, neaizmirstot par personas līdzdarbības pienākumu.
Latvijas Republikas Satversmes tiesa izmaiņu veikšanai ir devusi laiku līdz
2021. gada 1. janvārim, kas ir salīdzinoši neliels laiks tik fundamentāla sprieduma izpildei.
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Historical Judgment in Latvia: Compliance of
the Minimum Income Level Guaranteed to a Person
with the Constitution of the Republic of Latvia
Abstract
The article analyses the award rendered by the Constitutional Court of the Republic
of Latvia in case No. 2019-24-03 tried with participation of the Author of this article in
the capacity of an applicant. The guaranteed minimum income level (GMI level) prescribed by the contested norm means the lowest level of income or resources prescribed
by legal acts as providing eligibility of a person who is treated as a low income person
to qualify for certain form of social aid. The GMI level guaranteed per person from
1 January 2020 has been 64 EUR/month.
On 25 July 2020, the Constitutional Court of the Republic of Latvia announced
the award whereby non-conformity of Paragraph 2 of the Cabinet Regulations No. 913
of 18 December 2012 “Regulations concerning the guaranteed minimum income level”
with Sections 1 and 109 of Constitution of the Republic of Latvia was established and
the said Paragraph was rendered invalid as from 1 January 2021.
The above-described award has marked a significant milestone in the field of
social and economic rights in Latvia. This historical award serves as a guideline to
putting in order the social security system in Latvia not only in terms of the GMI but
also in terms of social aid and social services in general. It should be noted in particular
that the Constitutional Court has been discussing the specific element of social security in the context of fundamental rights in the light of human dignity, and it can be
expected to have significant effect on wellbeing of the most vulnerable population of
Latvia. The Article was based on methods of general scientific research and interpretation of legal norms. Along with that, analysis of international and national regulatory
acts and case law of the Republic of Latvia is presented as well as studies of scientific
literature.
Keywords: Human dignity, GMI level, social aid.
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Abstract
This article considers the possibility of introducing the institute of “indemnity”
in the legislation of Ukraine. It is proposed to review approaches to the definition of
the obligation to compensate losses arising in the event of materialisation of the conditions set out in the agreement, to classify such obligation, identify the potential place of
such obligation in the law of Ukraine.
Keywords: indemnity, losses.

Introduction
In the conditions of the development of the modern Ukrainian economy, there is
a significant increase in the participation of foreign investors in the capital of Ukrainian
companies. Such changes in economy lead to a significant increase in agreements with
foreign counterparts for the privatisation, sale and purchase of shares in commercial
enterprises. Nevertheless, most of these agreements are governed by the law of England
and Wales. Among the reasons for this choice is the possibility of using more effective
instruments to protect the interests of the parties, which are not provided by national
legislation.
For example, the parties to a contract for the purchase and sale of the commercial
company shares, in the process of reaching an agreement on the essential terms, discovered that a company whose corporate rights are the subject of the contract received a tax
notice, i.e. imposing a fine in a substantial amount. The seller party wishes to conquer
such a dispute with the tax authority in order to cancel the fine rather than discount
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the corporate rights price in the amount of the fine imposed. Then the parties who have
agreed to subordinate their contract to the law of England and Wales, have the opportunity to prescribe an indemnity for losses in the amount of X or in full amount if, after
the execution of the contract as a result of the appeal of the tax notice-decision will stay
valid. In this way, the buyer will be able to protect himself from losses that may occur
in the future and which are not dependent on his will and/or actions, and the seller
has the opportunity to obtain the full price for the item of sale without the need for
discounting due to potential risk.
In Ukraine, such a tool to protect the interests of the buyer would not have been
taken by the court due to the fact that the domestic legal doctrine treats claims for such
obligations as a claim for damages, and the concept of losses stipulated in the Ukrainian
civil law specifies luminous composition of elements that the concept of “indemnity”
does not fit.
The author considers it expedient to show the potential place of “indemnity” in
the system of English law obligations, to identify the nature of such obligations and to
open up the opportunity of introducing an indemnity in the law of Ukraine by fixing
the relevant changes in the legislation.

Literature data analysis and problem
statement
The solution to this problem can be facilitated by the development in the legis
lation of Ukraine of the design of compensation for losses that arise in the event of
the circumstances specified in the contract. To determine the possibility of developing
such a structure in the current legislation of Ukraine, the Author analysed the civil
legislation, institutes of consequences and liability for breach of obligations, system
of ways of compensation for harm, legal consequences of breach of obligation; identified the most related ways to ensure obligation fulfilment based on the design of loss
compensation.
Scientific and theoretical studies of the legal regulation of the instruments of protection of interests of the parties to the obligation from the civil legal point of view were
carried out by such domestic and foreign scientists as H. Bill, O. V. Dzera, A. S. Dovgert,
A. G. Karapetov. N. S. Kuznetsova, L. O. Novosyolova, A. P. Rudnev, A. R. Sviatoshniuk,
O. V. Tomisinov, and many others.

Aim
The aim of the article is to investigate the possibility of introducing the institute
of “indemnity” in the legislation of Ukraine, to identify its potential place in the system
of obligations and to make appropriate proposals for improvement of the current legislation of Ukraine.
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Results
To identify the indemnity in the English contract law obligations system, the Author
referred to the definition of indemnity itself in the practice of the English law and in
accordance with the legal framework in other jurisdictions.
English law classically approaches the “indemnity” definition by treating the construction by the court. One of the central precedents of the English law raises the question
of the definition of “indemnity” being interpreted in this concept.
First, there is no established approach to the definition of “indemnity” in the English
law. This status quo is governed by the rule of wording “indemnity”. In the case referred
to, two definitions are provided, where, according to the first, “indemnity” are losses and,
according to the second, an obligation to pay all losses (See Total Transport Corporation
v Arcadia Petroleum Limited [1997] EWCA Civ 2754 (18 November, 1997). In the context
of the practical application as well as the implementation of this institute in other jurisdictions, the second approach to the definition is the basic one. Such approach seems
a more logical because “damages” are familiar and similar in both English, Roman, and
Ukrainian legal systems. In the Ukrainian doctrine, the composition of the offense
is classic and requires all the elements necessary for the occurrence of liability:
unlawful conduct, harm, the causal link between the unlawful conduct of the offender
and harm, guilt (See the Supreme Court of Ukraine Resolution 908). / 2138/16 dated
August 9, 2017.).
Second, “indemnity” is a primary obligation by its nature, which involves only one
element – the occurrence of circumstances prescribed in the contract. This means that
the obligation does not arise as a result of breach of other obligations under the contract,
it is reasonably “foreseeable” and the requirement to fulfil it does not need to be proven.
Third, the parties should clearly state the obligation that its performance does
not intersect with damages, such obligation is not a penalty, and such obligation must
be conditioned on the subject matter of the obligation under contract (the condition
of the company being acquired, the requirements for the subject of the main transaction, etc.).
Next, the indemnity obligation is not contingent on the fulfilment of any other
contractual obligations and will only arise in the event of circumstances that the parties
have agreed to in the future. The concept of “indemnity” also contains a number of other
conditions that affect law enforcement, the examples of implementation of which will be
looked at in other legal systems.
Thus, it can be concluded that “indemnity” is a separate type of obligation that
arises as a result of certain circumstances in the future, whereby the “guilty” party has to
pay to the “injured” party all the losses suffered by the “injured” party due to the materialisation of the agreed circumstances.
By its economic nature, indemnity balances the value of the asset being acquired.
A buyer who has become aware of the existence of a defect which, in the future, when

— 23 —

Socr ates

RSU elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls

2020, Nr. 3 (18)

Volodymyr Volodymyrovych Stetsenko. Problems and Prospects of Introduction
of the Indemnity Institute in the Civil Law of Ukraine

such an asset passes into his property, will cause certain losses, may protect his economic
interest both in the part of the price paid, which corresponds to the losses incurred and
in the amount of the losses incurred. Otherwise, the parties would have to discount
the price, which would lead to a certain conflict, as the stipulated circumstances may
not occur, which in turn will not meet the interests of the seller. Very often, the buyer
refuses to enter into contractual relations if the seller does not agree to take “indemnity”.
Undeniable is the fact that domestic doctrine does not have a tool that could sufficiently and transparently protect the interest of the buyer regarding the losses that may
occur in the future. In turn, the question arises as to how such a structure might exist in
the domestic legal system? [3, 3] Considering the fact that “indemnity” has a connection
with the basic obligation but does not depend on its fulfilment, and therefore may not
depend on the actions of the parties in the future, it can be argued that “indemnity” does
not refer to legal consequences of the obligation breach.
However, such consequences provided for by Article 611 of the Civil Code of
Ukraine are related to the purpose of mechanisms for protecting the rights and interests
of the parties to the obligation. Unilaterally waiving obligations, terminating the contract
and changing the terms of the obligation generally do not involve monetary compensation
and are therefore not related to the subject of indemnity. The penalty as part of how to
ensure that the obligation is fulfilled will be looked at.
Related to the subject are legal consequences in the form of damages and nonpecuniary damage. The concepts of real loss and loss of profit imply that the party will
be compensated for the loss suffered or loss of profit in connection with a violation of
civil law. The main differences between these civil rights are the right from which they
arise, the need to prove the amount of compensation and the limited establishment of
contractual circumstances in which the party could obtain compensation for its losses.
The closest to indemnity, according to the Author, are the categories of real losses
and lost profits. The similarity of lost profits, real losses and indemnity is that they
imply the return of the injured party to the position in which such a party would be
in the absence of a breach of obligation. However, in the case of lost profits, it has to
be proved that, under normal circumstances, there would be no corresponding losses,
which makes it impossible to secure such a position (in a negative form) in the contract.
Indemnity, in turn, is not a design that supersedes or prevents the institute from applying
the legal consequences of a breach of obligation. It can be concluded that the construction
of guarantees for damages does not replace the legal consequences of non-compliance
with the Ukrainian legislation.
As that, obligation enforcement is aimed at protection of the interests and rights of
the parties, the classic types of obligation enforcement have been looked at for the current
legal system, analysing the advantages and disadvantages to indemnity.
According to Article 546 of the Civil Code of Ukraine, performance of the obligation can be secured by a forfeit, a guarantee, a bank guarantee, a pledge, retention title,
a deposit, a right of trust.
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According to the Civil Code of Ukraine, a forfeit (fine, penalty) is a sum of money
or other property that the debtor must transfer to the creditor in case of breach of
the debtor’s obligations. First, a penalty is a secondary obligation that results from a breach
of the primary obligation that is enforced. Second, the penalty requires a sufficiently
precise determination of the amount of the payment, which affects the full protection of
the interests of the injured party. Thus, the penalty does not cover the amount of casualty
losses that may occur after the initial obligation is fulfilled. [5, 69]
Guarantee and warrantee are secondary obligations that ensure the fulfilment of
the principal obligation by the substitute guarantor or warrantor. Similarly to penalty,
these obligations do not cover the full extent of the loss suffered by the injured party, and
are applicable to the composition that includes intentional activity of the breaching party.
Pledge, retention title and trust property are the instruments that can enforce
the claim in the future but are secondary obligations in relation to the underlying obligation, provide that, in the event of a breach of the underlying obligation, the subject
of pledge, retention or trust can be claimed.
It can be argued that all types of liability provided for in this article are secondary
and the extent of the party’s risk coverage is substantially limited to the category of
damages. The primary function of enforcing the obligation is that it is an active action
or restraint of the actions of the party that depend on the will of that party. The essence
of “indemnity” is that the obligation to compensate for the loss arising from the occurrence of a certain legal fact, which can be both an act and an event that will not depend
on the behaviour of the party or its will.
In view of the above, it is believed that the potential implementation of such
an institute should occur through the introduction of a separate design in civil law,
which would govern the obligation to compensate for losses arising from the occurrence
of circumstances specified in the contract. Such a conclusion is due to the characteristic
of the domestic jurisdiction of the certainty of the instruments of protection of interests
of the parties in the contractual relations, the need for correct interpretation in the law
enforcement and the need for a clear interpretation of such instrument by the court.
This conclusion has been reached in the process of analysing legislation where
“indemnity” was recently introduced into the liability system. For example, in 2015, the Civil
Code of the Russian Federation was supplemented by Article 406-1 “Compensation for
losses arising in the event of circumstances specified in the contract”. The wording of
the provision in Article 1, Paragraph 1, very cleverly reveals the essence of the mechanism:
“The parties to the obligation, acting in the course of their business activities, may by their
agreement provide for the obligation of one party to compensate for the material losses of
the other party, arising in the event of circumstances specified in such agreement and not
related to the breach of the obligation by his party. (Losses caused by the inability to fulfil
the obligation, by making claims to third parties or bodies of the state x authority to
the party or third party specified in the agreement, etc.). The agreement of the parties shall
specify the amount of compensation for such losses or the procedure for determining it.”
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In turn, Paragraphs 2–5 of the Article 406-1 set out the basic principles for
using the tool:
• the court cannot reduce the amount of damages unless it is proved that the party
intentionally contributed to the increase of losses;
• the losses stipulated in the article are compensated irrespective of the fact that
the contract is not concluded or invalid;
• if the losses have occurred as a result of the misconduct of third parties, the claim
for damages shall be transferred to the party who made the compensation;
• the rules of this article shall also apply where the condition for compensation
for losses is enshrined in a corporate agreement or a contract of alienation of
shares or shares in the authorized capital of a commercial company to which
the individual is a party.
For the most part, these principles reflect a number of characteristic features of
“indemnity” that have been described above. Analysing the implementation of the new
design, it should be noted that as a result of the courts reviewing the disputes on the interpretation of the principles of application of the instrument, a decision of the Plenum of
the Supreme Court of the Russian Federation of March 7, 2016 No. 7 “On the application
by the courts of some provisions of the Civil Code on liability for breach of the obligation” [2, 3]. This decision further stipulates that in the event of a party promoting
the circumstances specified in the contract, such circumstances shall be deemed not
to have occurred, and that the obligation to compensate for the loss must be clear and
understandable. Unless the obligation is clearly stated, the provisions of Article 406.1
shall not apply [1, 454]. In fact, case law has filled in some of the gaps that would arise
during enforcement.
The design introduced in Russian law is a good example of the formulation of a new
type of obligation for a conservative legal system. This example of implementation shows
that constructions similar to the classic Anglo-Saxon tool for protecting the interests of
the parties can be implemented in conservative continental regulation, although such
an institute does not apply to classical insurance or contractual liability.

Conclusions
As a result of the study, it was found that the design of compensation for losses
arising in the event of circumstances specified in the contract is not inherent in Ukrainian
law because it contravenes a number of fundamental provisions by its mechanism of
action. Contractual indemnity does not imply the need to prove the extent of the loss suffered by the legal entity. Indemnity is not related to a breach of a principal obligation and
is a primary obligation. Indemnity may be spelled out in the contract as a liability arising
out of certain circumstances that are not dependent on the will or actions of the parties.
The prospect of introducing a cost-recovery framework in the event of circumstances specified in the contract requires a deeper study of the Roman legal family laws.
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The potential implementation of “indemnity” is possible only in the form of a contractual
obligation, and such implementation requires a detailed settlement of the contractual
obligation, which will neither relate to damages nor to other legal consequences of nonfulfilment of the basic obligation under the contract. Also, “indemnity” cannot conflict
in action and right it arises out of with enforcement the obligation.
As the right to protect the interests of the parties in the contractual obligations
lacks a tool for certain risks and thus does not fully cover the interests of the parties,
the prospects for the implementation of the most successful and exemplary instruments
are not far-sighted and in the experience of neighbouring jurisdictions inevitable. That
is why the development of “indemnity” must continue at a high scientific level.

Kompensācijas institūta ieviešanas problēmas
un perspektīvas Ukrainas civiltiesībās
Kopsavilkums
Šajā rakstā tiek analizēta iespēja Ukrainas tiesību aktos ieviest “kompensāciju”
institūtu. Tiek ierosināts pārskatīt pieejas attiecībā uz pienākuma kompensēt zaudējumus
definēšanu, kas radās vienošanās nosacījumu materializācijas gadījumā, klasificēt šādu
pienākumu, noteikt šāda pienākuma iespējamo vietu Ukrainas tiesību aktos.
Atslēgvārdi: kompensācija, zaudējumi.
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Kopsavilkums
Vairākās Eiropas valstīs – Polijā, Portugālē un Lihtenšteinā – paredzēta kriminālatbildība ne tikai par pacientam nodarītu kaitējumu veselības aprūpē, bet arī tad, ja
ārstniecība veikta bez pacienta piekrišanas situācijās, kad tā bija nepieciešama, jo tādējādi
ir prettiesiski aizskartas cilvēka pamattiesības. Pētījums veikts, lai noskaidrotu, kādās
Latvijas Republikas Satversmes VIII nodaļas tiesību normās tiek garantēta personas
autonomija un integritāte kā cilvēka pamattiesību neatņemama vērtība, kā arī ielasāma
pacienta informētā piekrišana kā pacienta galvenais līdzeklis šo aizsargājamo interešu
nodrošināšanā.
Atslēgvārdi: Satversme, Krimināllikums, Satversmes tiesa, informētā piekrišana.

Ievads
Pasaules Veselības organizācijas Konstitūcijā veselība definēta ne tikai kā slimības
vai nespējas trūkums, bet arī kā pilnīga fiziska, garīga un sociāla labklājība [4]. Katrs
vēlas dzīvot šādā stāvoklī, taču nav garantijas, ka neslimos, un nonāk pacienta stāvoklī
vai arī, lai neslimotu, savlaicīgi vēršas pie ārstniecības personas, lai saņemtu profesionālu
palīdzību.
Pacienta tiesības tiek iedalītas sociālajās tiesībās, kas saistītas ar pacienta kā sabiedrības locekļa tiesībām un valsts pienākumu pret saviem iedzīvotājiem, nodrošinot pakalpojumu pieejamību, un individuālajās tiesībās, pie personas tiesībām iedalot tās tiesības uz
ārstniecību, tiesības uz informāciju, informētu piekrišanu, konfidencialitāti un privātuma
aizsardzību [27]. Atbilstoši Pacientu tiesību likuma 6. panta pirmajai daļai ārstniecība
ir pieļaujama, ja pacients devis tai informēto piekrišanu. Šajā pētījumā tika noskaidrots,
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kā ielasāmas pacienta individuālās tiesības uz informētu piekrišanu ārstniecībā Latvijas
Republikas Satversmes (turpmāk – Satversmes) VIII nodaļas “Cilvēka pamattiesības”
un citu tiesību nozaru normatīvo aktu normās, kā arī tas, vai šo tiesību aizsardzība ir
nodrošināta pienācīgā līmenī.
Temats mūsdienās ir aktuāls, jo atsevišķi ārsti un arī juristi pauž idejas, ka vajadzētu izslēgt Krimināllikuma 138. pantu un par ārstniecības personas nolaidīgu rīcību
paredzēt tikai disciplināratbildību.
Jāuzsver, ka esošajā Krimināllikuma normā paredzēta kriminālatbildība par
pacientam nodarīto kaitējumu veselībai vai dzīvībai, kad ārstniecības persona savus
pienākums nav veikusi vai pildījusi nolaidīgi, ja iestājušās sekas, kas ir vismaz vidēji
smagi miesas bojājumi. Ārstniecības personām paredzētajā literatūrā ievietoti raksti,
kuru autori apgalvo, ka Krimināllikuma norma stigmatizē ārstniecības personas brīvi
īstenot savas funkcijas un bailes no kriminālatbildības neveicina to, ka ārstniecības
personas atklās savas kļūdas un neveiksmes. Pretēji tam profesors V. Boka uzskata,
ka kriminālatbildība paredzama, ja ārsts bijis bezatbildīgi nolaidīgs. Rakstā profesors
sniedz arī savus uzskatus par bezatbildīgi nolaidīgas rīcības izpausmēm vai nodarījuma
objektīvas puses izpausmēm, piemēram, nepareizu asins pārliešanu, nepareizu ekstremitātes amputēšanu, nepareizas zāļu devas ievadīšanu, operācijas veikšanu vai zāļu
ievadīšanu nepareizam pacientam, ļaunprātīgu pacienta tiesību uz piekrišanu ignorēšanu, elementāras higiēnas trūkumu, uzmanības nepievēršanu vienkāršām pazīmēm,
ko būtu atradis jebkurš saprātīgs ārsts [31]. Savukārt ārsta P. Apiņa rakstā, kurā izskatīts jautājums par ārstniecības personu kriminālatbildību un noliegta tās nepieciešamība, nepārprotami norādīts arī uz izmeklētāju, prokuroru un advokātu kompetences
trūkumu, kas esot aizstāta ar revolucionāru pārliecību [29]. Uz ekspertu, kas izvērtē
ārstniecības sekas, nepietiekamu kvalifikāciju, termina “medicīniska kļūda” neesamību
un nepieciešamību to definēt un atklāt tās saturu, kā arī nolaidīgas rīcības gadījumā
ārstniecības personai piemērot disciplināratbildību norāda pētnieces A. Bankava un
ārste E. Palčeja [30]. Savukārt medicīnas zinātņu doktors un tiesību zinātņu maģistrs
A. Lācis rakstā “Jatrogēnijas koncepcija” norāda, ka “medicīniskais pakalpojums, kurš
veikts bez likumīga pamata, tāpat kā nelabvēlīgs notikums, kurš ir izraisījis kaitējumu
veselībai šādu pakalpojumu sniegšanas rezultātā, nav uzskatāms par jatrogēniju un ir
krimināli sodāms” [33].
Veselības inspekcijas kā kontroles iestādes publiski pieejamā informācija liecina,
ka arvien vairāk personu vēršas Ārstniecības riska fondā sakarā ar nodarīto kaitējumu,
turklāt tiek norādītas arī jomas, par kurām saņemts visvairāk sūdzību:
“2019. gadā Inspekcija izskatījusi lielāko iesniegumu skaitu Ārstniecības riska fonda
(ĀRF) pastāvēšanas vēsturē – 254 iesniegumus. Kaitējuma esība pacienta veselībai vai
dzīvībai noteikta 44 gadījumos, noteiktā kaitējuma apmērs svārstījies robežās no 1 % līdz
100 %. 2019. gadā ĀRF iesniegumi, salīdzinot ar 2018. gadu, joprojām visbiežāk izskatīti
četrās jomās: traumatoloģijā – 51; ķirurģijā – 47; ginekoloģijā un dzemdniecībā – 32;
zobārstniecībā – 27 iesniegumi.” [41]
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Pētnieces K. Palkovas promocijas darbā “Nepilngadīgo pacientu un ārstniecības
personu tiesisko attiecību problemātika ārstniecības procesā” konstatēts, ka tikai 43 %
pediatru un specializēto bērnu ārstu zina, no cik gadiem pieļaujama nepilngadīga pacienta
ārstniecība, ja viņa likumiskais pārstāvis par to ir informēts un devis savu piekrišanu.
Savukārt tikai 31 % citu ārstniecības personu zina šo aspektu [37]. Arī ārstniecības personu
zināšanu līmenis par būtiskiem juridiskiem aspektiem ārstniecības procesā ne tuvu nav
ideālam. Protams, ne visas problēmas ārstniecībā risināmas, izmantojot kardinālus –
krimināltiesiskus līdzekļus, tomēr jautājums par sodu, pārkāpjot informētās piekrišanas
nosacījumus un līdz ar to personas tiesības uz autonomiju un integritāti, ir aktuāls un
izpētes vērts. Izpēte jāveic, lai konstatētu, vai Latvijas tiesību sistēmā ir atbilstoši nodrošinātas pacienta tiesības uz informēto piekrišanu un paredzēts pietiekams normatīvais
regulējums pārkāpuma gadījumā, lai varētu teikt, ka šajā aspektā valsts ir pilnībā izpildījusi savu pozitīvo pienākumu pacienta integritātes un autonomijas aizsardzībai un ka
jauna, speciāla Krimināllikuma norma nav nepieciešama.
Jautājumu par pārmērīgu ietekmi uz pacienta gribu kā prettiesisku rīcību, tās kritērijus un civiltiesiskās sekas aplūkojusi zinātniece L. Mazure, kas piedāvā papildināt “Pacientu
tiesību likumu” ar regulējumu, kurā būtu noteikts, ka pacienta gribas izteikumu atzīst par
spēkā neesošu, ja tas izteikts pārmērīgā kādas personas ietekmē [35]. Nepārprotami šis
jautājums saistīts ne tikai ar civiltiesisko aspektu, bet arī ar Krimināllikuma 135. panta
4. daļas regulējumu par aborta neatļautu izdarīšanu pret grūtnieces gribu, kur subjekts
var būt arī ārstniecības persona. Krimināllikuma 136. panta regulējumā paredzēta kriminālatbildība par grūtnieces piespiešanu izdarīt abortu, līdz ar to būtu jārisina jautājums
par civiltiesiskās un krimināltiesiskās atbildības veidu nošķiršanu.
Vairāku Eiropas valstu – Lihtenšteinas, Polijas un Portugāles – krimināltiesībās
paredzēta norma par ārstniecību bez informētās piekrišanas, kas ir nodarījums pret
personas pamattiesībām. Turklāt, piemēram, Lihtenšteinas Soda likuma 110. paragrāfā
paredzēta atbildība par ārstniecību bez pacienta piekrišanas, kas ir nodarījums pret personas brīvību, un noteiktu seku gadījumā, kas radušās aiz neuzmanības, 88. paragrāfā
paredzēta atbildība ārstniecības personai par pacientam nodarītiem miesas bojājumiem,
kas radījuši veselības traucējumus, kas turpinās ilgāk par 14 dienām [42].
Kādās tieši Satversmes normās paredzētas personas autonomijas un integritātes
tiesības un vai par šo tiesību aizskārumu paredzama kriminālatbildība, aprakstīts nākamajā nodaļā.

Pacienta tiesību aizsardzība Satversmes normās
Jautājumi par pacientu tiesību aizsardzību informētās piekrišanas kontekstā starptautiskajā tiesiskajā regulējumā ir plaši aplūkoti 2019. gadā izdotajā “Pacientu tiesību
likuma komentārā”, kā arī 2017. gadā publicētā pētījuma “Spīdzināšana, cietsirdība un
pazemojums attieksmē un sodā” 4.3.2. apakšnodaļā. Analizējot starptautiskos tiesību
aktus izskatāmā jautājuma kontekstā, jākonstatē, ka jautājumā par atbildību tajos ir tikai
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vispārīgas frāzes, taču atbildības veidi nav konkretizēti. Arī iepriekšminētajos darbos
nav pētīts pacientu informētās piekrišanas nodrošinājums, kas izriet no Satversmes
VIII nodaļā ietvertajām normām. Pacientu tiesību likuma pirmā panta otrās daļas
2. punktā definēts, ka informētā piekrišana ir pacienta piekrišana ārstniecībai, kuru viņš
dod mutvārdos, rakstveidā vai ar tādām darbībām, kas nepārprotami apliecina piekrišanu,
turklāt dod to brīvi, pamatojoties uz ārstniecības personas savlaicīgi sniegto informāciju
par ārstniecības mērķi, risku, sekām un izmantojamām metodēm [5].
Satversme ir Latvijas valsts pamatlikums, kas stājās spēkā 1922. gada 7. novembrī.
Savukārt cilvēktiesību katalogs, kas tika ieviests tās VIII nodaļā “Cilvēka pamattiesības”,
kā likuma norma stājās spēkā 1998. gada 6. novembrī. Nodaļā ietvertas normas no 89. līdz
116. pantam. Kā pamatoti norāda Satversmes normu pētnieki, tad Satversme nav tikai
vēstures piemineklis; tas ir dzīvs instruments, kas ir interpretējams un piemērojams
atbilstoši mūsdienu realitātēm un mūsdienu izpratnei par aizsargājamo pamattiesību
standartu. [24] Atbilstoši Satversmes 85. pantam Latvijā pastāv Satversmes tiesa, kas
saskaņā ar likumā noteikto kompetenci izskata lietas par likuma atbilstību Satversmei,
kā arī citas ar likumu tās kompetencē nodotās lietas [1].
Uzsverot Satversmes tiesas lomu, tās priekšsēdētāja I. Ziemele norāda:
“[..] aizstāvot konstitucionālās vērtības un ikvienas personas pamattiesības, konstitucionālajai tiesai ir būtiska loma uz demokrātijas, tiesiskuma, cilvēktiesību un brīvās tirgus
ekonomikas pamatprincipiem balstītas valsts veidošanā un attīstīšanā. Konstitucionālās
tiesas nolēmumi veido arī valsts prestižu, sekmē ekonomisko attīstību un ietekmē visus
konstitūcijā regulētos valstiskos procesus.” [40]

Satversmes tiesas spriedums var ietekmēt risinājumu katra cilvēka pamattiesību
aizskāruma gadījumā, jo, kā paredzēts Satversmes tiesas likuma 192 . panta pirmajā
daļā, konstitucionālo sūdzību (pieteikumu) Satversmes tiesai var iesniegt ikviena persona, kura uzskata, ka tai Satversmē noteiktās pamattiesības aizskar tiesību norma,
kas neatbilst augstāka juridiska spēka tiesību normai. Kā paredzēts Satversmes tiesas
likuma 32. panta otrajā daļā, Satversmes tiesas spriedums un tajā sniegtā attiecīgās
tiesību normas interpretācija ir obligāta visām valsts un pašvaldību institūcijām (arī
tiesām) un amatpersonām, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām [9]. Satversmes
un Satversmes tiesas sprieduma saistošais raksturs ietverts citu tiesību procesuālajās
normās. Tā, piemēram, Kriminālprocesa likuma 2. pantā paredzēts, ka kriminālprocesu nosaka Latvijas Republikas Satversme, starptautiskās tiesību normas un kriminālprocesa likums, savukārt, piemērojot Eiropas Savienības tiesību normu, ņem vērā
Eiropas Savienības Tiesas judikatūru, bet Latvijas Republikas tiesību normas piemērošanā ievēro Satversmes tiesas spriedumā sniegto attiecīgās normas interpretāciju [6].
Arī Administratīvā procesa likuma 17. panta piektajā daļā paredzēts – ja Satversmes
tiesa attiecīgo tiesību normu ir interpretējusi spriedumā, iestāde un tiesa piemēro šo
interpretāciju [7].
Turpinājumā aplūkotas Satversmes VIII nodaļā ietvertās normas, starptautisko
tiesību akti, Satversmes tiesas un citu tiesu nolēmumi saistībā ar informēto piekrišanu.
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Satversmes 89. pantā paredzēts, ka valsts atzīst un aizsargā cilvēka pamat
tiesības saskaņā ar šo Satversmi, likumiem un Latvijai saistošiem starptautiskajiem
līgumiem. Satversme uzliek valsts institūcijām divējādus pienākumus: 1) negatīvu
(pasīvu) pienākumu atturēties no darbībām, kas pārkāpj vai objektīvi riskē pārkāpt
personas pamattiesības; 2) pozitīvu (aktīvu) pienākumu veikt noteiktas darbības, lai
nodrošinātu privātpersonām iespēju brīvi un netraucēti baudīt savas pamattiesības.
Ja valsts tomēr ir nepamatoti aizskārusi privātpersonas pamattiesības, tai ir jādod šai
personai atbilstīgs un samērīgs atlīdzinājums saprātīgos termiņos [24]. Valsts pozitīvais
pienākums ir pieņemt likumus, kas aizsargā personu, taču nav teikts, ka tām ir jābūt
tieši krimināllikuma normām, kaut arī kriminālsoda mērķis atbilstoši Krimināllikuma
35. pantam ir gan aizsargāt sabiedrības drošību, gan atturēt citas personas no noziedzīgu
nodarījumu izdarīšanas.
Arī starptautiskajos tiesību aktos nav konkretizēts atbildības veids, lietojot terminu
“attiecīgu sankciju” [2]. Gandrīz pirms gadsimta, atbildot uz jautājumu, par ko likumdevējam jāsoda, profesors P. Mincs norādīja, ka “pamatā liekams ar tiesību aizsargāta labuma
elements, kas aizpildīts ar reālu saturu un kas sakrīt ar laikmeta tiesisko apziņu” [36].
Tas, ka tiesiskā apziņa par pamattiesībām paplašinās un padziļinās, ir acīmredzami.
Piemēram, ir pieņemts Administratīvā procesa likums, kura pamatmērķis ir nodrošināt
pamattiesību ievērošanu publiski tiesiskajās attiecībās starp valsti un privātpersonu.
Izmaiņas pamattiesību aizsardzībā saskatāmas arī Krimināllikuma 48. panta 14. punkta
redakcijā, kurā ir papildināts normas saturs. Taču Krimināllikumā nav normas, kas tieši
paredzētu kriminālatbildību, aizsargājot ikvienu pacientu, ja notikusi ārstniecība bez
piekrišanas gadījumā, kad tādai ir jābūt. Šeit, protams, paveras iespēja plašākai diskusijai un regulējumam arī par jautājumu, kad tieši informētai piekrišanai ir jābūt, un par
pacienta gribas pārmērīgu ietekmēšanu.
Vērtējot Satversmes VIII nodaļā ietverto normu aizskārumu krimināltiesiskā
aspektā, Augstākās tiesas Senāts spriedumā ir norādījis, ka Satversmē garantēto tiesību
aizskārums katrā ziņā atzīstams par personas tiesību un interešu ievērojamu apdrau
dējumu likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 23. panta
izpratnē [22]. No sprieduma būtu secināms, ka ikviens Satversmē garantēto tiesību aizskārums būtu atzīstams par ievērojamu apdraudējumu un, ja apdraudējums ir ievērojams,
par to jāparedz kriminālatbildība. Līdz ar to būtu jānoskaidro, vai gadījumā, ja tiek pārkāpta kāda no Satversmē garantētajām tiesībām, ir piemērojama attiecīga Krimināllikuma
norma. Ikviena pacienta integritāte un autonomija tiešā veidā ar Krimināllikuma normu
nav aizsargāta, taču atsevišķas normas ir saistāmas ar piekrišanu ārstniecībai pārkāpšanu,
piemēram, aborta izdarīšana pret grūtnieces gribu, par ko paredzēta kriminālatbildība
136. panta ceturtajā daļā. Saskaņā ar Krimināllikuma 138. panta normu par ārstniecības
personas pienākumu nepildīšanu var uzskatīt situāciju, kad notikusi ārstniecība bez
pacienta piekrišanas, taču kriminālatbildība iestājas, ja sekas ir vismaz vidēji smags miesas
bojājums. Abas normas ietvertas Krimināllikuma XIII nodaļā un nodarījuma objekts kā
aizsargājamā interese ir personas veselība, nevis pamattiesības.
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Citā Augstākās tiesas Senāta lēmumā precizēts:
“[..] ne katrs Latvijas Republikas Satversmē garantēto tiesību aizskārums pats par sevi,
bez aizskāruma izvērtējuma, atzīstams par būtisku kaitējumu likuma “Par Krimināl
likuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 23. panta izpratnē. Būtisks kaitējums
nosakāms, pamatojoties uz tiesā pārbaudītiem pierādījumiem, izvērtējot interešu
apdraudējuma veidu, saturu, intereses nesēja jeb personas, pret kuru vērsts apdraudējums, īpašības un attieksmi pret konkrēto interešu apdraudējumu” [19].

No iepriekšminētā secināms, ka ne katrs Satversmē garantēto tiesību aizskārums
ir automātiski vērtējams kā ievērojams personas interešu aizskārums krimināltiesību
izpratnē un tāpēc paredzama atbildība Krimināllikuma normā, savukārt, ja Satversmē
garantētās tiesības aizskārums ir ietverts Krimināllikuma normā, tad tai jābūt saturiski
noteiktai. Kriminālatbildība par Satversmē aizsargāto tiesību prettiesisku aizskārumu nav
paredzēta tikai tad, ja iestājušās sekas un tās ir vismaz būtisks kaitējums krimināltiesību
izpratnē. Tā, piemēram, Krimināllikuma 143. pantā paredzēta atbildība par personas
mājokļa neaizskaramības pārkāpšanu, taču būtisks kaitējums nav ietverts normas dispozīcijā, tāpat Krimināllikuma 144. pantā paredzēta atbildība par korespondences un
pa elektronisko sakaru tīkliem pārraidāmās informācijas noslēpuma tīšu pārkāpšanu,
savukārt Krimināllikuma 145. pantā – kriminālatbildība par nelikumīgām darbībām ar
personas datiem, taču atbildība iestājas tikai tad, ja nodarījuma sekas ir būtisks kaitējums.
Satversmes tiesas spriedumā pamatoti norādīts:
“[..] tādēļ, ka kriminālatbildība ir smagākais iespējamais juridiskās atbildības veids un tās
sekas var būtiski ietekmēt personas dzīvi arī pēc kriminālsoda izciešanas, kriminālatbildību
paredzošām normām jābūt saturiski noteiktākām nekā citu tiesību nozaru normām.” [14]

Ņemot vērā visai dažādās situācijas, kad iespējams veikt ārstniecību bez pacienta
piekrišanas atbilstoši Pacientu tiesību likuma 7. panta regulējumam vai Ārstniecības
likuma XI nodaļā ietvertajām normām, jauna Krimināllikuma norma, kurā paredzēta
atbildība par ārstniecību bez informētas piekrišanas, būtu veidojama kā blanketa tiesību
norma, ietverot to Krimināllikuma XIV nodaļā vai grozot Krimināllikuma 138. panta dispozīciju, pārkāpumu nesaistot ar sekām. Ārstniecības personas kaitīgā darbība izpaustos
gadījumā, ja tā nepildītu vai nolaidīgi pildītu savus pienākumus informētās piekrišanas
sakarā, kas paredzēti Pacientu tiesību likuma un Ārstniecības likuma regulējumā.
Satversmes tiesa norādījusi, ka no Satversmes 89. pantā minētā var secināt – likum
devēja mērķis nav bijis pretstatīt Satversmē ietvertās cilvēktiesību normas starptautiskajām
cilvēktiesību normām, bet gluži pretējs – panākt šo normu savstarpēju harmoniju [18].
Satversmes normās nenosaka atbildības veidu aizsargāto interešu aizskāruma gadījumā. Jāatzīmē, ka Satversmes un starptautisko tiesību normas kā minimālais standarts
saturiski nav pilnīgi identisks un Satversmes normu tvērums dažkārt ir plašāks. Veicot
starptautisko normu savstarpēju salīdzinājumu ar Satversmes normu, konstatēts, ka
Satversmes 92. panta pirmā teikuma tvērums [1] ir plašāks par Eiropas Cilvēka tiesību un
pamatbrīvību konvencijā paredzēto. Salīdzinot Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību
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aizsardzības konvencijas 13. pantu kā vispārēju normu, kurā noteikts, ka “ikvienam, kura
tiesības un brīvības, kas noteiktas šajā konvencijā, tiek pārkāptas, ir efektīvas aizsardzības
nodrošinājums valsts institūcijās, neskatoties uz to, ka pārkāpumu ir izdarījušas personas,
pildot dienesta pienākumus”, ar 6. pantu kā speciālo normu, secināts, ka tomēr no 6. panta
pirmās daļas teksta skaidri izriet – šī norma ir piemērojama nevis jebkura veida tiesvedībā,
bet tikai civillietās un krimināllietās [24].
Atbildi uz jautājumu, kā rīkoties šādā situācijā, sniedz Satversmes tiesa, norādot:
“[..] ja, interpretējot kādu starptautisko tiesību normu, secināms, ka Satversme garantē
plašāku attiecīgās pamattiesības aizsardzību, nav pieļaujams aprobežoties vienīgi ar
starptautiskajos cilvēktiesību aktos ietvertās normas piemērošanu un nepieciešams
piemērot Satversmi” [16].

Šī atziņa ir ļoti svarīga izskatāmā jautājuma kontekstā un rada pacientam iespēju
aizstāvēt savas intereses ne tikai civilprocesā vai attiecīgu seku gadījumā kriminālprocesā,
bet arī administratīvajā procesā apstrīdot Veselības inspekcijas lēmumu Veselības ministrijā un pārsūdzot nelabvēlīgu lēmumu administratīvajā tiesā.
Pētot Satversmes normu, ir konstatēts:
“[..] likumdevējam, leģitīma mērķa nodrošināšanai paredzot ierobežojumus, jāņem vērā,
ka tajos gadījumos, kad kā priekšnosacījums, lai vērstos tiesā, tiek noteikta ārpustiesas
izskatīšanas kārtības ievērošana, tiesības uz taisnīgu tiesu skar arī tie ierobežojumi, kas
tiek noteikti saistībā ar vēršanos ārpus tiesas izskatīšanas iestādē” [24].

Šo tēzi pilnībā apstiprina Pacientu tiesību likuma 17. panta otrajā daļā ietvertais regulējums, kas paredz Veselības inspekcijas lēmumu par kompensācijas izmaksu
apstrīdēt Veselības ministrijā un ministrijas lēmumu – tiesā.
Ar kādām Satversmes normām nodrošināts, ka informētā piekrišana veselības
aprūpē ir līdzeklis personas brīvai izvēlei un integritātes garantijai, aplūkots raksta
turpinājumā.
Satversmes 91. pantā teikts: “Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas
priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas.” Likuma normas
pirmajā teikumā ietverta tiesiskā vienlīdzība, savukārt otrajā teikumā – diskriminācijas
aizliegums ar mērķi nepieļaut nevienlīdzīgu attieksmi, ja tā balstās uz kādu attiecīgu
kritēriju. Pētnieki, analizējot likuma normas ģenēzi un Eiropas pamattiesību hartā ietverto
regulējumu, sniedz šādu aizliegto kritēriju uzskaitījumu: 1) rase un ādas krāsa; 2) tautība,
etniskā izcelsme; 3) valoda; 4) dzimšana un izcelsme; 5) dzimums; 6) vecums; 7) invaliditāte; 8) ģenētiskās īpašības; 9) seksuālā orientācija; 10) reliģiskā pārliecība; 11) politiskā
un cita pārliecība; 12) pasaules uzskats; 13) sociālais stāvoklis un sociālā izcelsme; 14) dienesta stāvoklis; 15) manta; 16) citi līdzīgi apstākļi [24]. Atbilstoši Pacientu tiesību likuma
3. panta otrajai daļai ir aizliegta atšķirīga attieksme atkarībā no personas rases, etniskās
izcelsmes, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, invaliditātes, veselības stāvokļa, reliģiskās,
politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes
stāvokļa vai citiem apstākļiem.
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Informētās piekrišanas sakarā var nākties saskarties ar situācijām, kad nepieciešams izdarīt izvēli, kas atkarīga no kritērija un konkrētiem apstākļiem, starp aizlieguma
kritērijā norādītu un personas autonomijas nodrošināšanu, piemēram, informētās piekrišanas iegūšana personas ierobežotas rīcībspējas gadījumā. Kā paredzēts Pacientu tiesību
likuma 3. panta trešajā daļā, tad atšķirīga attieksme pieļaujama tikai gadījumā, ja tā ir
objektīvi pamatota ar tiesisku mērķi, kura sasniegšanai izraudzītie līdzekļi ir samērīgi.
Pamatoti tiek norādīts, ka diskriminācijas aizlieguma gadījumā nevienlīdzīgas attieksmes
attaisnojumam ir krietni augstāks standarts, kas ir grūtāk sasniedzams nekā vienlīdzības
principa gadījumā saskaņā ar 91. panta pirmo teikumu [24]. Ārstniecības likuma 65. pantā
ir norādīts, ka psihiskie traucējumi vai psihiskā slimība nedrīkst būt par iemeslu cilvēka
diskriminācijai. Informētās piekrišanas sakarā konstatējami gadījumi, kad nav bijuši tādi
apstākļi, ka jāpiemēro personai ar garīgiem veselības traucējumiem piespiedu ārstēšana
atbilstoši Ārstniecības likuma 68. pantam, un arī tad, ja piemērojama piespiedu ārstēšana,
iespēju robežās jāizskaidro palīdzības sniegšana šādā veidā.
Augstākā tiesa civillietā, analizējot Ārstniecības likuma 68. pantu, Satversmes
94. un 96. pantu un starptautiskos tiesību aktus, secinājusi:
“Arī Ārstniecības likuma 68. panta otrā daļa paredz, ka, sniedzot psihiatrisko palīdzību
bez pacienta piekrišanas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos, pacientam, ja
tas ir iespējams, izskaidro šādas psihiatriskās palīdzības sniegšanas nepieciešamību.
Tādējādi Ārstniecības likums noteica virkni pacienta tiesības veselības aprūpē, tostarp
uz atbilstošu informāciju, un šīs tiesību normas interpretējamas paplašinoši, atbilstoši
starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem, kas paredz, ka ikvienam pacientam, kas
brīvprātīgi vai piespiedu kārtā ievietots psihiatriskajā iestādē, ir jādod iespēja atteikties
no ārstēšanas vai citas medicīniskās iejaukšanās.” [20]

Citā lietā pieteicējs saskata diskriminācijas pazīmes reliģiskās pārliecības dēļ, ja
personai tiek atteikts apmaksāt veselības pakalpojumu ārpus Latvijas, jo valstī tas ir
pieejams, taču tiek īstenots ar citādu metodi, tāpēc personai ir nepieņemams reliģisku
apsvērumu dēļ.
Satversmes 93. pantā ir teikts: “Ikviena tiesības uz dzīvību aizsargā likums.” Izska
tāmā jautājuma kontekstā tiesības uz dzīvību jautājums var rasties, ārstniecības personai
veicot vai atsakot veikt abortu klīnisku vai morālu apsvērumu dēļ, kā arī sarežģītu operāciju gadījumā, kad pastāv dzīvības risks un personai jāizlemj, vai viņa akceptē šādu risku,
dodot informēto piekrišanu. Tomēr gadījumos, kad pacients ir piekritis ārstniecībai, nebūdams informēts par riskiem, gadījumos, ja riski ir iestājušies, būtu pamats vērtēt pacienta
tiesības uz atlīdzību par viņa dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu [26]. Pacientam
ir tiesības neakceptēt šādu risku un attiekties no operācijas, neatsakoties no ārstniecības
kopumā. Kā uzsvērts Satversmes tiesas spriedumā, tad “valsts pienākums ir sargāt personas dzīvību ne vien no valsts pašas darbībām, bet arī no citu personu darbībām. Turklāt
minētais valsts pienākums ietver ne vien uz cilvēku dzīvības aizsardzības vērstu normu
izdošanu, bet arī efektīvas šo normu izpildes uzraudzības sistēmas izveidošanu.” [15]
Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumā konstatēts, ka nepastāv normatīvais regulējums,
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lai izvērtētu personas spēju pieņemt lēmumu par atteikšanos no ārstniecības pirms
ievietošanas intensīvās terapijas nodaļā, ar ko ir pārkāpts valsts pozitīvais pienākums
nodrošināt pietiekamu veselības aprūpes noteikumu sistēmu, lai nodrošinātu pietiekamu
pacienta dzīvības aizsardzību. Pacientam, kurš atsacījās no ārstniecības, netika pilnvērtīgi
novērtēts psihiskais stāvoklis, un iznākumā pacients nomira [13]. Administratīvās rajona
tiesas spriedumā minēts, ka vienkāršas sanācijas bronhoskopijas iespējamās komplikācijas neizraisa pacienta nāvi, taču šajā gadījumā pacients nomira tūlīt pēc procedūras
pabeigšanas un eksperts nevarēja precīzi izteikties, vai šī komplikācija – sirds darbības
apstāšanās – bija saistīta ar veikto fibrobronhoskopijas procedūru. Diemžēl spriedumā
nav norādīts, vai šai manipulācijai pacients bija piekritis, savukārt atbilstoši Pacientu
tiesību likuma 6. panta ceturtajai daļai pacientam ir tiesības atteikties no ārstniecībā
izmantojamās metodes, neatsakoties no ārstniecības kopumā.
Satversmes 94. pantā paredzēts, ka ikvienam ir tiesības uz brīvību un personas
neaizskaramību. Nevienam nedrīkst atņemt vai ierobežot brīvību citādi kā tikai saskaņā
ar likumu. Pētnieki, analizējot šīs Satversmes normas, pamatoti norāda, ka subjektīvais
tiesību un brīvību elements pieprasa personas piekrišanu brīvības ierobežošanai un šajā
aspektā Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumos pamatā skatīts saistībā ar nepilngadīgo
un personu ar ierobežotu rīcībspēju tiesību ierobežošanu saistībā ar ārstniecības procesu [24]. Kā redzams no Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā “OG pret Latviju”,
tad tiesa saskatīja personas tiesības uz brīvību pārkāpumu, to nogādājot psihoneiroloģiskajā slimnīcā pēc tiesas pieprasījuma, lai veiktu medicīnisku apsekošanu jautājuma
izlemšanai par piespiedu ārstēšanas turpināšanu [12]. Augstākā tiesa spriedumā izskaidro
Ārstniecības likuma kritēriju, kas kalpo par pamatu personas nogādāšanai psihiatriskajā slimnīcā, un norāda, ka “acīm redzamas briesmas sev vai apkārtējiem nevar tikt
interpretētas kā traucējums vai neērtība, bet gan kā nopietns dzīvības, ķermeņa vai
mantas apdraudējums vai pietiekošs pamats uzskatīt, ka persona šādu apdraudējumu
var radīt” [21].
Citā administratīvā lietā, kad Ārstniecības likuma 68. panta pirmajā daļā minētie
apstākļi netika konstatēti, taču persona tika nogādāta psihiatriskajā slimnīcā, tiesa atzina,
ka noticis Satversmes 94. panta pārkāpums [23]. Arī Tiesībsargs norāda, ka “psihiatriskās
palīdzības sniegšana stacionārā bez personas piekrišanas ierobežo personas tiesības uz
brīvību. Latvijas Satversmes 94. pants paredz tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību” [38].
Savukārt, veicot pārbaudi VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža”, Tiesībsargs konstatēja, ka
“nav iespējams gūt pārliecību jautājumā, ka pacienti ir devuši savu informētu piekrišanu
ne tikai stacionēšanai, bet arī konkrētam ārstēšanas plānam un medikamentozās terapijas
korekcijām ārstēšanas gaitā”. Atsaucoties uz Satversmes 94. pantu, kā arī Eiropas Padomes
rekomendācijām par personu ar garīga rakstura traucējumiem cilvēktiesību un cieņas
aizsardzību, Tiesībsargs secina, ka, “neraugoties uz to, vai persona psihiatriskā ārstniecības iestādē uzņemta brīvprātīgi vai pret tās gribu, tai ir jābūt nodrošinātām tiesībām
uz informēto piekrišanu terapijai. Savukārt, ja persona atsakās saņemt ārstniecību, tikai
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likumā skaidri noteiktos gadījumos to var nodrošināt pret tās gribu” [38]. Turklāt personām, kuras ievietotas pret pašu gribu, informācija par veselības stāvokli un paredzamo
ārstniecību sniedzama gan mutvārdos, gan rakstveidā. No teiktā secināms, ka
Tiesībsarga ieskatā Satversmes 94. pantā paredzētās tiesības uz brīvību saistāmas arī
ar informētās piekrišanas aspektu. Pamatojoties uz Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību
aizsardzības konvencijas 5. panta redakciju, brīvības ierobežošanas aspekts saistās ar personas aizturēšanu, liedzot tai tiesības brīvi pārvietoties. Līdz ar to nav šaubu, ka personām
ar garīga rakstura traucējumiem pats fakts, ka tās ir nogādātas psihiatriskajā slimnīcā,
saistāms ar tiesībām uz brīvību, savukārt šāda pacienta piespiedu ārstēšana bez piekrišanas,
autora ieskatā, saistāma ar tiesībām uz neaizskaramību. Šādā veidā varētu tikt norobežotas
situācijas, kad personas tiesības uz informēto piekrišanu saistāmas ar Satversmes 94. pantu
un vienlaikus Satversmes 96. pantā paredzēto privātās dzīves neaizskaramību.
Satversmes 95. pantā noteikts, ka valsts aizsargā cilvēka godu un cieņu. Spīdzinā
šana, citāda cietsirdīga vai cieņu pazemojoša izturēšanās pret cilvēku ir aizliegta. Nevienu
nedrīkst pakļaut nežēlīgam vai cilvēka cieņu pazemojošam sodam. Normā uzskaitītās tiesības pieder pie absolūtām pamattiesībām, un tās nedrīkst ierobežot, pakļaut to atzīšanu
vai izmantošanu. Šajā darbā aplūkotā jautājuma kontekstā spīdzināšana un cietsirdīga
attieksme saistās ar pacientu ar garīga rakstura traucējumiem piesiešanu un izolēšanu,
turklāt arī attiecībā uz ķīmiskiem ierobežojošiem līdzekļiem piemērojami tie paši nosacījumi – tie var tikt piemēroti vienīgi tad, kad tas ir vienīgais iespējamais veids, kā novērst
draudošu kaitējumu pacientam vai apkārtējiem [28].
Kā bērnu cieņu pazemojoša situācija tika konstatēta VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži”” 2018. gada sākumā, kad bērni tika fiksēti pie gultas citu bērnu
klātbūtnē [38]. Ministru kabineta noteikumos Nr. 453 “Noteikumi par kārtību, kādā
ierobežojami pacienti, un priekšmetiem, kurus aizliegts turēt psihiatriskajā ārstniecības
iestādē” noteikti ierobežojoši līdzekļi un to piemērošanas prasības personām, kuras stacionētas tikai psihiatriskajā ārstniecības iestādē bez viņu piekrišanas, un pacientu, kuriem
ārstniecība psihiatriskajā ārstniecības iestādē noteikta kā medicīniska rakstura piespiedu
līdzeklis. Atbilstoši noteikumu 5. punktam ārstam ir jāizskaidro pacientam ierobežojošo
līdzekļu piemērošanas iemesls [11]. Taču arī personai pēc veiktas operācijas vai manipulācijas vispārējā ārstniecības iestādē, kā arī vecuma iespaidā var iestāties apjukuma stāvoklis,
kad tā apdraud pati sevi vai citas personas. Diemžēl esošais tiesiskais regulējums neparedz
ierobežojošo līdzekļu piemērošanu šādā gadījumā ar ārējo normatīvo aktu, savukārt ar
slimnīcas iekšējo normatīvo aktu tas nav pieļaujams, jo neatbilst Satversmes 116. pantam.
Satversmes 96. pantā noteikts, ka ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves, mājokļa
un korespondences neaizskaramību. Satversmes tiesa savā spriedumā norāda, ka “tiesības
uz privāto dzīvi ietver visdažādāko indivīda tiesību aspektus. Tās aizsargā indivīda fizisko
un garīgo integritāti, godu un cieņu, vārda un identitātes izmantošanu, personas datus
un skar citus ar privāto dzīvi saistītus aspektus” [16]. Satversmes tiesa atzīst, ka gods un
cieņa kā aizsargājamas vērtības ir ietvertas Satversmes 95. pantā. Šajā sakarā, kā pamatoti norāda pētnieki, dažkārt Satversmes 96. pantā ietverto tiesību nošķiršana no citiem

— 37 —

Socr ates

RSU elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls

2020, Nr. 3 (18)

Aldis Lieljuksis. Pacienta autonomijas un integritātes
aizsardzība tiesību aktos

Satversmes pantiem, it īpaši Satversmes 93., 94., 95., 99., 100., 105. un 110. panta, var
būt problemātiska. Šādos gadījumos jāņem vērā Satversmes 96. pantā ietverto tiesību
kodols – personas patstāvība un autonomija. Ja darbība ir vērsta galvenokārt pret šīm brīvu
cilvēku raksturojošām pazīmēm, tad var atzīt, ka tā aizskar tieši personas privāto dzīvi,
kuras aizsardzība paredzēta Satversmes 96. pantā [24]. Atbilstoši Satversmes 116. pantam
normā paredzētās tiesības var tikt ierobežotas.
Satversmes tiesa, izskatot jautājumu par tiesību ierobežojumu, paredzot kriminālatbildību par nelikumīgu narkotisko vielu lietošanu, nodarot kaitējumu savai veselībai,
spriedumā norāda, ka “tiesības uz privāto dzīvi ietver tiesības uz savu ķermeni, arī tiesības
nodarīt kaitējumu savai veselībai, pat izdarīt pašnāvību” [17]. Tomēr veids, kādā persona
nodara kaitējumu savai veselībai, var būt arī krimināli sodāms, tāpēc sprieduma secinājuma daļā tiesa, izvērtējot narkotisko vielu ietekmi uz sabiedrību kopumā, secina:
“Ņemot vērā narkomānijas izplatību valstī un tās īpašo bīstamību, likumdevējam ir
tiesības noteikt atšķirīgus ierobežojumus narkotisko un psihotropo vielu apritei. Līdz ar
to izvērtējamais pamattiesību ierobežojums ir sociāli nepieciešams, jo indivīda veselībai
piemīt ne vien personiska, bet arī sociāla vērtība.” [17]

Līdz ar to joprojām Krimināllikuma 253.2 panta pirmajā daļā ir paredzēta kriminālatbildība par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu lietošanu. Jāpiebilst, ka krimināltiesiski atbildība paredzēta darbību īstenotājam arī situācijās, kad persona pieprasa sevi
nogalināt. Pētot šo aspektu vairāku valstu tiesību doktrīnās, ir gūta atziņa: “tā kā dzīvībai
ir fundamentāla nozīme, atteikšanās no tās ir neatgriezeniska un parasti vēlēšanās mirt
rodas situācijās, kad apstākļi neliecina par autonomu lēmumu, ir pieļaujams aizsargāt personu no nepietiekoši pārdomāta lēmuma” [34]. Piemēram, Vācijā gadījumā, ja cietušajam ir
nodarīti miesas bojājumi ar viņa piekrišanu, tiek vērtēts, vai miesas bojājumu nodarīšanas
apstākļi nav pretrunā labiem tikumiem, par ko var iestāties kriminālatbildība [34].
Domājams, ka situācijās, kad persona atrodas brīvībā un tai salīdzinājumā ar nebrīvē
esošām personām ir citāds psihiskais stāvoklis, kā arī nesalīdzināmi plašākas iespējas iegūt
informāciju par nepieciešamo ārstniecību citās ārstniecības iestādēs pat ārpus valsts, tāda
pacienta tiesības uz informēto piekrišanu kā privātās dzīves neaizskaramību skatāmas
saistībā ar Satversmes 96. pantā paredzēto privātās dzīves neaizskaramību.
Tomēr jāatzīmē, ka gadījumā, kad pacients atsakās no ārstniecības, uz ko viņam ir
tiesības, taču tādējādi var nodarīt savai veselībai kaitējumu, ārstniecības personai atbilstoši
“Pacientu tiesību likuma” 6. panta piektajai daļai ir jāinformē pacients par atteikuma sekām,
kā arī, ja pacients nemaina savu nodomu, viņš jāmudina apmeklēt citu ārstu. Savukārt
pacienta pienākums ir pēc ārstējošā ārsta sniegtās informācijas saņemšanas ar savu parakstu
apstiprināt lēmumu par atteikšanos no ārstniecības vai par tās pārtraukšanu, vai par atteikšanos no ārstniecībā izmantojamās metodes, norādot, ka ir saņēmis attiecīgo informāciju.
Dzimuma maiņa ir viena no privātās autonomijas izpausmēm, tāpat kā estētiskās
ķirurģijas un kosmetoloģiskie pakalpojumi. Šie pakalpojumi ietverti Ministru kabineta
noteikumu Nr. 555 “Veselības aprūpes organizēšanas un samaksas kārtība” otrajā nodaļā
medicīnas pakalpojumu klāstā, kas netiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem [10].
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Satversmes 99. pantā norādīts, ka ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību. Baznīca ir atdalīta no valsts. Latvijā ir bijuši gadījumi, kad
personas reliģisku apsvērumu dēļ nevēršas pēc palīdzības pie ārstniecības personām.
Šī iemesla dēļ 2019. gadā kādas mājdzemdības beidzās ar letālu iznākumu kā mātei,
tā arī bērnam. Krimināllieta par šo gadījumu atrodas iztiesāšanā, un ģenerālprokurors
vērsies tiesā ar prasību izbeigt Pirmās evaņģēliskās Jēzus draudzes darbību. Šī situācija
rosinājusi tiesību zinātnieci L. Mazuri pievērsties jautājumam par pārmērīgu ietekmi
uz pacienta gribu kā spēkā neesošu. Viņa norāda, ka pacienta gribu var ietekmēt ne tikai
ģimenes locekļi: vecāki un laulātie, bet arī reliģiskās konfesijas pārstāvji, ārstniecības
personas un aprūpētāji [35].
Citā situācijā reliģisku apsvērumu dēļ pacienta likumīgie pārstāvji neļauj veikt
nepieciešamās medicīniskās manipulācijas, kas saistītas ar asins pārliešanu, un vēlas
ārstniecību veikt citā ES valstī, kur tā īstenojama bez asins pārliešanas, bet par Latvijas
valsts līdzekļiem. Normatīvie akti šādu iespēju neparedz, tāpēc administratīvajā lietā
Senāts lūdza Eiropas Savienības Tiesas prejudiciālo nolēmumu, lai noskaidrotu prasības
tiesiskumu [24]. Kā norādīts tiesību doktrīnā, tad asins pārliešanas vai nepārliešanas
gadījumā pastāv brīva izvēle un efektīvai personas tiesību realizācijai šāda pacienta izvēle
ir respektējama [25].
Satversmes 111. pantā teikts, ka valsts aizsargā cilvēku veselību un garantē
ikvienam medicīniskās palīdzības minimumu. Normā ietvertas divas tiesības – tiesības
uz veselību un tiesības uz garantētu medicīniskās palīdzības minimumu. Analizējot
normas pirmo daļu, var izsecināt, ka tajā “ir ietverta sabiedrības veselības aizsardzība
kā kolektīva veselības aizsardzības forma un konkrēta cilvēka veselības aizsardzība kā
individuāla aizsargājama vērtība” [25]. Satversmes 111. pants nav ietverts Satversmes
116. panta redakcijā, kas paredz noteiktos apstākļos ierobežot personas tiesības. Taču
tas nenozīmē, ka Satversmes 111. pantā ietvertās tiesības ir absolūtās pamattiesības, kas
nav ierobežojamas: “Pamattiesības, kuru ierobežojumi expresis verbis noteikti Satversmē,
taču izriet no šo tiesību būtības, ECT judikatūrā sauc par “netiešiem” jeb “normas būtībā
ietvertiem ierobežojumiem” (angl. implied limitations)” [25].
Jēdziens “veselība” Ārstniecības likumā definēts šādi:
“Veselība ir fiziska, garīga un sociāla labklājība, valsts un tautas pastāvēšanas un izdzī
vošanas dabiskais pamats. Veselības aprūpe ir veselības aprūpes pakalpojumu snie
dzēju īstenots pasākumu komplekss, tajā skaitā telemedicīna un darbības ar zālēm un
medicīniskajām ierīcēm, pacienta veselības nodrošināšanai, uzturēšanai un atjaunošanai.” [8]

Pētot Satversmes 111. pantu, pamatoti atzīts, ka veselības tiesības ir nepieciešamas,
lai varētu īstenot savas cilvēktiesības [25]. Šī tēze norāda uz veselības tiesību saistību ar
citām iepriekš minētām Satversmē aizsargātām tiesībām izskatāmā jautājuma sakarā,
piemēram, Satversmes 94. pantu un tajā nostiprinātajām tiesībām uz personas brīvību un
personas neaizskaramību un Satversmes 96. pantu un tajā noteiktām tiesībām uz privātās
dzīves neaizskaramību un pienākumu valstij veselības aprūpē nodrošināt personai individuālas tiesības brīvi pieņem lēmumu par dažādiem veselības aprūpes pasākumiem.
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Secinājumi
1. Pacienta tiesības uz informēto piekrišanu pirms ārstniecības uzsākšanas ir
pacienta individuālās tiesības un nodrošina personas autonomiju un integritāti
kā neatņemamu cilvēktiesību vērtību, kas ierobežojama vienīgi likumā paredzētos gadījumos.
2. Valsts pozitīvais pienākums atbilstoši Satversmes 89. pantam ir aizsargāt personas pamattiesības, pieņemot attiecīgas normas, taču atbildībai par šo tiesību
pārkāpumu nav jābūt paredzētai vienīgi Krimināllikumā.
3. Ne katrs Satversmē garantēto tiesību aizskārums ir automātiski vērtējams kā
ievērojams personas interešu aizskārums un būtiska kaitējuma elements krimi
nāltiesību izpratnē.
4. Pacienta tiesības uz brīvību un neaizskaramību paredzētas Satversmes 94. pantā,
un personas nogādāšana psihiatriskajā klīnikā bez likumā paredzēta pamata
ir personas tiesību uz brīvību aizskārums, savukārt piespiedu terapija un tās
maiņa, kas veikta neatbilstoši Ārstniecības likuma XI nodaļā ietvertajam regulējumam, ir tiesību uz neaizskaramību pārkāpums.
5. Satversmes 96. pantā paredzētās tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību
ietver tiesības uz personas autonomiju un brīvu izvēli, tāpēc ārstniecība bez
informētās piekrišanas personām, kuru brīva izvēle nav ierobežota ar likumu,
ir šo tiesību pārkāpums.
6. Ārstniecība bez informētās piekrišanas dažādos faktiskajos apstākļos var būt
saistīta arī ar Satversmes 93., 95., 99. un 111. pantā paredzēto tiesību aizskārumu.
7. Atbildība par veiktu ārstniecību bez informētās piekrišanas tad, kad tā ir
nepieciešama, nav paredzēta Krimināllikuma Sevišķajā daļā kā nodarījums
pret pacienta pamattiesībām, taču rīcība vērtējama kā ārstniecības personas
pienākumu nepildīšana vai nepienācīga pildīšana.

Protection of Patient Autonomy
and Integrity in Law
Abstract
Several European countries, for instance, Poland, Portugal and Liechtenstein,
provide for criminal liability not only for harm to a patient in healthcare but also for
treatment without the patient’s consent in situations where it was necessary because of
an unlawful violation of fundamental rights. The study was conducted to find out which
legal norms of Chapter VIII of the Satversme (the Constitution) of the Republic of Latvia
guarantee autonomy and integrity of a person, as an integral value of fundamental human
rights, as well as the patient’s informed consent as the patient’s main means of ensuring
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these protected interests. Whether the protection of these interests is sufficiently effective or should also be provided for in a separate provision of the Criminal Law will be
clarified in another study.
Keywords: Satversme (the Constitution), Constitutional Court, informed consent.
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Abstract
WHO has significantly contributed to the modern legal definition of human health
by providing a definition of health. This definition of health acquired a binding nature,
becoming the content of national rules and regulations.
WHO’s definition of health indirectly covers the types of human health. Although
this definition of health was appraised as an innovative view of the understanding of
human health, still nowadays it does not correspond to the stage of development of society.
Nowadays it is an expansion of the understanding of health as a nonmaterial good.
A more detailed system of the types of human health can be created and legally recorded
according to several division criteria.
Keywords: division criteria, health, human, types.
The World Health Organisation (hereinafter – WHO) has significantly contributed
to the modern legal definition of human health. Soon after WWII, WHO defined health
in its constitution as “a state of complete physical, mental and social well-being”, also
specifying that health is “not merely the absence of disease or infirmity” [29]. This definition was later reiterated [30]. Considering that this definition of health was not legally
binding, countries have borrowed it and included in their national laws and regulations
[2; 10; 15]. Thus, this definition of health acquired a binding nature, becoming the content
of national laws and regulations.
This definition of health indirectly covers the types of human health. In fact,
the physical, mental, and social health of a human being follows from the elements of
the definition of human health. Although WHO’s definition of health was seen as an innovative view of the understanding of human health, still nowadays it does not correspond to
the stage of development of society. Legal arguments have been found that call for improvement of the legal definition of human health [12; 13], as well as for creation of a more
detailed system of the types of human health according to different division criteria.
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Firstly, according to the moment health is determined, health is divided into presumed, actual, and expected human health. It is assumed that each person has complete health until proven otherwise, similar to the presumption of competency [14, 79;
27; 28]. Upon the patient’s will or the initiative of the law, the doctor is obliged to check
the patient’s health [9, 6; 10, 37, Art. 1, Para. 2, Para. 38; 24, Para. 12], finding a specific
level of health or actual health. From there it is possible to model the development of
the person’s health in the future, which needs to be done as soon as possible [1, 1; 7,
614; 25, 383]. Moreover, health can be expected both for the individual and their next
generation, exceeding the limit of the person’s lifespan, creating the expectancy levels
of human health. It can be concluded that a determination sequence exists for these
three types of human health – at first health is presumed where such presumption can
be refuted by determining actual health, and health can also be expected using actual
health as the point of reference.
Determining these three types of health is important in legal relationships. For
example, the legal consequences of the person’s actions depend on their actual health;
expected health, similar to expected disability [8, Art. 1, Para. 6, Art. 4, Section 1, Para. 1],
allows taking timely measures [6, 3] in order to decrease or prevent possible negative
consequences for the person’s health.
Secondly, according to the possibility to correct health, there is reversible health,
where the disorder can be decreased or eliminated, and irreversible health where the condition cannot be improved and stays permanent or worsens. For example, for a long
time (i.e., 1996–2011) a person with an amputated leg was required to undergo a second
disability assessment, without the possibility to determine a lifelong disability from
the beginning [8, Art. 8, Section 2, Para. 2; 18, Para. 13; 20, Para. 13]. Although medicine
is developing and new options for treatment and health correction are created, there
are still situations where corresponding regulations need to consider the reversible or
irreversible nature of human health at a specific stage of development of society.
Thirdly, according to the development trend, health can be divided into three types:
a) no change, which is a constant flat curve; b) upward trend, which is an improving curve;
c) downward trend, which is a worsening curve. It is important to determine these types
of health, for example, when qualifying for the controversial granting of state-funded
medication. No universal priority criteria have been designed at the international level
for distributing the state funding available when ensuring the person’s right to health,
generally leaving it at the discretion of each country and determining the main principle – distribution of funding must be appropriate, i.e. balancing separate individual
rights with the interests of all society [5, Para. 57; 22, Para. 12; 23, Para. 12.1.3; 26].
The Latvian legal system contains three criteria for distribution of state funding in medical treatment – therapeutic effect, cost as an economic criterion, lifespan, i.e. to what
degree particular medication extends life in comparison to other treatments available
for the disease [9, Art. 5, Section 1, Para. 1, Art. 5, Section 6; 17, 3, Para. 4; 21, Para. 11.1;
22, Para. 17.2; 23, Para. 12.2]. When assessing the sensitive criteria of effect and lifespan,
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the patient’s actual or possible health development trend while on medication is considered, i.e. no change, improving, or worsening.
Next, according to the nature of origin, human health can be: a) inherent, where
permanent adequate or inadequate health is determined for the person after birth;
b) acquired, where inadequate health determined for the person after birth is improved
to the required level; c) restored, where the person’s health is improved by decreasing or
eliminating the disorders acquired in their lifetime. Such change in human health needs
to be taken into account, for example, in order to choose the most suitable treatment
for the individual patient, where the patient’s self-care also means caring for others as
a social responsibility [1, 1; 4, 55; 16, 162]; in order to find out the reason for the change
in health and the patient’s role in it, where the patient’s irresponsible and harmful actions
can have negative consequences (a note of the patient’s violation of the treatment regimen
is made in the certificate of incapacity for work [19, Para. 17]; the doctor’s refusal to treat
the patient if the patient is not fulfilling their obligations during treatment [10, Art. 42]).
Thus, the individual health development trend of a particular person, which is reflected in
the patient’s medical chart, and the reasons for it are important for providing appropriate
treatment for the patient and achieving a desired treatment outcome.
Further on, health is the base of the person’s actions with different possible stages of
escalation while the person is implementing their capacities [13, 339]. Through the interaction of medical and social criteria [3, 15; 11, 282], the person can implement their
capacities in two ways – internally, i.e. the capacity to perform the living function and
medically related bodily and mental functions; and externally, i.e. the capacity for socialisation and personal fulfilment. Thus, according to the way of implementation, human
health can be divided into internal and external health accordingly.

Conclusions
1. Nowadays it is the expansion of the understanding of health as a nonmaterial
good. A more detailed system of the types of human health can be created
and legally recorded according to different division criteria. It is noteworthy
that indirect and fragmentary developments of these types of human health
are already found in the rules and regulations as well as in the legal and medical practice.
2. The following types of human health can be singled out according to the following division criteria:
1) according to the moment health is determined: presumed, actual, and
expected;
2) according to the possibility to correct health: reversible and irreversible;
3) according to the development trend: no change, improving, and worsening;
4) according to the nature of origin: inherent, acquired, and restored;
5) according to the way of implementation: internal and external.

— 45 —

Socr ates

RSU elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls

2020, Nr. 3 (18)

Līga Mazure. Types of Human Health

Suggestions – complete the Medical Treatment Law with Section 31 as follows:
“Section 31. (1) Complete health is assumed for each patient until actual health is determined for the particular patient, the future development of which is expected.
(2) In reversible health of a patient, the disorders can be decreased or eliminated; whereas in irreversible health the condition is permanent or worsens.
(3) Patient health can be constant or have an upward trend, if it is improving, or
a downward trend, if it is worsening.
(4) The health condition determined for the patient after birth is their inherent health,
where the patient can acquire health by decreasing or eliminating the disorders found
at birth and where the patient can restore their health by decreasing or eliminating the
disorders acquired in their lifetime.
(5) The patient’s internal health means their bodily and mental capacities, whereas
external health means the capacity for socialisation and personal fulfilment.”

Cilvēka veselības veidi
Kopsavilkums
PVO ir devusi būtisku ieguldījumu cilvēka veselības tiesiskā definējuma formulēšanā, dodot veselības skaidrojumu. PVO veselības definējumā netieši ir ietverti arī cilvēka
veselības veidi. Šis veselības definējums ir ieguvis saistošo raksturu, kļūstot par valstu
normatīvā regulējuma saturu.
Lai arī šis veselības definējums savulaik bija vērtējams kā inovatīvs skatījums
uz cilvēka veselības izpratni, tomēr tas vairs neatbilst mūsdienu sabiedrības attīstības
pakāpei. Ir notikusi veselības kā nemantiskā labuma izpratnes paplašināšanās, tāpēc
būtu jāizveido un tiesiski jānostiprina detalizētāka cilvēka veselības veidu sistēma pēc
dažādiem dalījuma kritērijiem.
Lai normatīvajā regulējumā varētu iestrādāt piedāvātās idejas, ir nepieciešams
papildināt Ārstniecības likumu ar 31. pantu šādā redakcijā:
“31. pants. (1) Pacients tiek uzskatīts par pilnīgi veselu līdz brīdim, kad tiek konstatēts
viņa faktiskais veselības stāvoklis un tā turpmākā attīstība ir paredzama.
(2) Pacienta atgriezeniskā veselība nozīmē, ka pastāv iespēja mazināt vai novērst veselības traucējumus; turpretim neatgriezeniskā veselība nozīmē, ka veselības stāvoklis ir
nemainīgs vai tas pasliktinās.
(3) Pacienta veselība var būt nemainīga vai augšupejoša, ja tā uzlabojas, vai lejupejoša,
ja pasliktinās.
(4) Pacientam pēc dzimšanas konstatētais veselības stāvoklis ir viņam sākotnēji piemītošā veselība. Pacients var uzlabot to, mazinot vai novēršot pēc dzimšanas konstatētos
veselības traucējumus, kā arī atjaunot to, mazinot vai novēršot dzīves laikā iegūtos
veselības traucējumus.
(5) Ar pacienta iekšējo veselību saprot viņa ķermeniskās un garīgās spējas, turpretim
ar ārējo veselību – spēju socializēties un gūt personīgo piepildījumu.”

Atslēgvārdi: cilvēka veselība, veselības veidi.
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Abstract
Papillae pattern prints play an essential role in identification of a person. However,
their presence on the object found at the scene does not mean that the identified person
committed a specific crime or participated in the concealment of the crime. Therefore,
no less important is the object on which there are possible papillae pattern prints left,
the mechanism of formation and location of them on the object. The skin of a victim, on
which one can visualise the papillae pattern prints, can be one of such objects. However,
there is a number of factors that may affect the genesis of papillae pattern prints on human
skin that one cannot have an impact on. Identifying study and analysis of such factors
may affect testing and introduction of visualisation methods of such prints.
Keywords: skin, papillae pattern print, formation mechanism of prints.

Introduction
The functions of the skin (cutis) as the largest human organ are to protect the body
from mechanical, chemical and thermal effects, as well as from microorganisms, to
regulate body dehydration and body temperature, to participate in the general immune
defence system of the body, to provide individual sensations such as touch, position,
temperature, pain and feeling of pressure [4, 392].
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In forensics, on the other hand, the skin plays an equally important role in solving
criminal offenses.
The scientist Mironov (А. И. Миронов) in his monograph “A Trasological Study
of the Skin Relief of the Human Traces” indicated that the skin area of an adult is about
16,000 cm², and the papillae pattern area is about 850 cm², which is about 5 % of all skin
area [16, 3].
According to him, when using the dactyloscopic examination method, only about
5 % of human skin is used to identify a person, but Mironov’s study of the relief of human
skin showed that both theoretically and practically a person can be identified by the skin
relief left on any part of his/her body. This means that it is possible to identify a person at
the scene by recovering the trace with the skin relief, for example, the prints of the palm
and fingers, of the elbow, knee, cheek or forehead. Although Mironov’s research significantly expanded the possibilities of identification of a person, he also studied human skin
only as a trace-forming object by using the method of trasological research.
Human skin as a trace-forming object is known to criminalists from both dactyloscopic and trasological aspect. However, criminalists are interested in human skin not
only as a trace-forming but also as a trace-bearing object [11, 228–229].
This is due to the fact that under certain conditions papillae pattern prints may be left
on human skin, for example, at the time of the commitment of a crime (mechanical asphyxia,
necrophilia), in case of concealment of it (dissection of a corpse, transfer of a corpse).
Human skin as a trace-forming object plays a very important role in detection and
solving the crime, because the presence of papillae pattern prints on human skin indicates
the process of interaction between human skin as a trace-forming object and human skin
as a trace-bearing object (any other part of the human body) [9, 312].

Human skin relief
Papillary lines form the skin relief on palms and fingers, soles and toes of a person.
The height of the papillary lines is 0.1–0.4 mm, the width is 0.2–0.7 mm, and
the width of the interpapillary line cavity is 0.1–0.3 mm [15, 8].
There are output channels of sweat glands – pores – with a diameter of 0.08 to
0.25 mm on the surface of papillary lines. There are 9–18 pores on 1-cm-long papillary
line surface, along which sweat emerges from the body. In cross section, papillary lines
have a trapezoidal shape with a wavy upper base [13, 39].
On those parts of the human body, on the other hand, where there are no papillae
patterns, the skin relief is formed by protrusions, cavities and pores of different type, size
and configuration, which, in turn, create a unique and individual skin relief [8, 223–224].
If one looks closely, one can see that the pores are randomly located in these parts
of the body and in some places, they act as intersections, respectively, the pores are connected to each other by wrinkles of different size, forming geometric shapes that can be
considered as small areas of skin. Wrinkles, in turn, form a kind of network of wrinkles.
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Figure 1. Papillae pattern on the finger [17]

Figure 2. Human skin relief [18]

These skin areas can be triangular, quadrangular, and diamond-shaped, as well as
polygons of various shapes. However, this does not mean that four connected pores form
only a quadrilateral, they can also be connected diagonally, forming four triangles inside
this quadrilateral, or the wrinkle just crosses the figure, connecting the pores behind it, or
this wrinkle bursts into one or another figure. This division of relatively large geometric
shapes into smaller geometric shapes is very common, but there are also relatively large
geometric shapes that are not divided into smaller ones. Like the protrusions and cavities of the papillae pattern, the skin areas form a relatively independent and individual
set of identifying features in the form of a complex network of cavities of different sizes
between the skin areas [8, 224].

Papillae pattern print forming objects
and classification of traces
At least two objects participate in the trace formation – a trace-forming object
and a trace-bearing object, but most often the trace is formed by three objects – a traceforming object, a trace-bearing object and a trace-forming substance [14, 15].
In his monograph “Fundamentals of Trasology”, scientist Grigory Granovsky
pointed out that there are entire groups with objects that practically cannot be tracebearing objects. For example, papillae pattern prints on the hands and legs will always
be trace-forming objects [14, 16].
Scientist Igor Indulens in the monograph “The Forensic Doctrine of Traces” also
pointed out that papillary lines have a rather fine relief, and therefore they can leave
their traces only on the surface with an even thinner relief, i.e. on practically smooth
surfaces [1, 22].
In turn, in the publication “A Conventional Method for Lifting Latent Fingerprints
from Human skin Surfaces” scientists Reichardt, Carr and Stone experimentally left
a papillae pattern print on a papillae pattern of the central part of the palm. The trace was
left by papillary lines covered with oil on the clean part of the palm. The trace was then
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visualised with a dark dactyloscopic powder [4, 140]. Although the trace was left experimentally, the fact itself allows to refute the stated. If one looks closely at the trace visualised, one will see that the papillary lines of the palm are also slightly visualised, which
confirms that the pattern of papillary lines from the finger is reflected in the papillae pattern on the palm. It must be admitted that the good reflection of the trace was facilitated
by an oil coating, the adhesive properties of which significantly exceed the properties of
the sweat-grease substance on the surface of the palm.
All three trace-forming objects are involved in the process of forming papillae pattern prints on human skin: the trace-forming object – papillary lines, the trace-forming
substance – sweat-grease substance and the trace-bearing object – human skin on any
part of the body.
Trace-forming sweat-grease substance is made of sweat, grease and dead cells of
the epidermis.
Sweat glands (glandulaesudoriferae) are very numerous (500–1000 on one square
centimeter of skin. They are distributed unevenly: especially there are a lot of them on
the palms, armpits, groin area [6, 14].
There are two types of sweat glands in the skin – apocrine and merocrine
(there are more). They differ in structure, mechanism of secretion and location in
the skin. Apocrine sweat glands are located on human skin covered with hair, for
example, in the armpits, in the external genitalia and nipples of the breast. Merocrine
sweat glands are everywhere in the skin where there are no apocrine sweat glands.
The functional activity of the merocrine glands depends on various factors: the secretion of the glands in soles or palms – mainly on physiological factors such as stress,
less on the temperature, while elsewhere in the skin the secretion is determined by
temperature. [5, 400]

Figure 3. Normal, oily latent print
experimentally deposited on a
clean friction ridge area and then
developed [4, 140]

Figure 4. Second group of bloody fingerprints
on cadaver skin before processing
[2, 820]
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Thus, the question arises about the inclusion of fat into the sweat-grease substance.
This can be explained by the fact that they knowingly or unknowingly touch other parts of
the body that contain this fat and also the dead cells of the epidermis, which when mixed
also form sweat-grease substance, which is substance that forms the papillae pattern
print. Also, in the process of forming a trace, one applies their sweat-grease substance
to the trace-bearing surface, but separates the substance already on it, because, as one
knows, in nature there is no completely pure surface, which means that any surface is
completely or partially covered with the substance. From this it can be concluded that
the sweat-grease substance forming the papillae pattern print is not pure, by which it is
meant that this is not the sweat-grease substance of one person but the substance with
an admixture of other substances.
According to the trace-forming object, papillae pattern prints are considered
as homeoscopic traces, they are traces where one of the parts of the human body is
the object forming the trace. In turn, after changing the surface of the trace-bearing
object, the traces can be divided into volumetric and superficial.
Volumetric traces are three-dimensional traces in which a trace-forming object
causes constant deformation in a trace-bearing object. In the process of forming of
volumetric traces it is very important that the degree of hardness of the trace-forming
object is higher than the degree of hardness of the trace-bearing object, since only then
the protruding parts of the trace-forming object could penetrate the trace-bearing object
and create residual deformation in it [14, 16].
The formation of volumetric papillae pattern prints on human skin can occur as
a result of a strong grip. However, when releasing the grip, the skin takes its previous
position, and traces of volumetric papillae pattern prints are no longer visible, and this
process, the skin taking its natural position after a strong grip, occurs within a few
seconds. The studies conducted by the Author confirmed that the period of time during
which these volumetric papillae pattern prints are visible depends on the pressure force
with which the grip is made and the roughness of the papillary lines. This means that
the volumetric papillae pattern prints will remain longer on the skin of a living person,
they will be formed with a rougher (more pronounced) papillae pattern and greater pressure force. Of course, this depends on the pressure force with which the grip was made,
but one cannot talk about dactyloscopic examination of such traces due to the fact that
these traces cannot be fixed and preserved under the influence of the time dimension.
Thus, papillae pattern prints as volumetric traces on human skin are mainly of theoretical
significance. The reason for this conclusion is the temporary preservation of these traces
[12, 536].
Overlapping traces can be formed on human skin, firstly, with sweat-grease substance that naturally covers papillary lines. Secondly, papillae pattern prints are additionally covered with some other substance, for example, cream, oil, blood. Equally important
is the division of the traces by visibility. Papillae pattern prints left by a sweat-grease
substance on human skin are invisible (latent), but if the papillary lines were covered, for
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example, with blood, the trace may be poorly visible or visible. The degree of visibility of
the trace will depend on the concentration of the trace-forming substance.
In practice, there may be cases where the trace can be combined. This means that:
• one part of the trace can be visible, and the other – poorly visible;
• one part of the trace can be visible, and the other – latent;
• one part of the trace can be poorly visible, and the other – latent;
• one part of the trace can be visible, the other – poorly visible, and the
third – latent.
Such combinations of traces, however, facilitate their search, but their complex
visualisation process can be difficult, since it can be different for each part of the trace
[10, 414].

Mechanism of formation of papillae
pattern prints and factors having
impact on the quality of traces
The presence of papillae pattern prints on human skin undeniably proves the fact of
contact and indicates the place of contact and the possible mechanism of trace formation,
such as grip. Traces of the grip on the neck can be detected when strangled by the hand.
Manual strangulation is considered a 100 % murder. It is characterised by the following external features:
• circular hemorrhages following fingerprints, which in some cases are arranged
in series and help to determine the position of the fingers during strangulation –
strangulation from the front or back;
• crescent-shaped abrasions from nails. If the neck moves quickly, nails can cause
longer linear scratches. If the neck is squeezed with a scarf or other soft interlayer, the outer traces may be absent;
• damage due to resistance [7, 436].
These external features already indicate the possible location of the papillae pattern
prints, but they do not allow identifying a person, yet a sufficient number of particular
features of the papillae pattern, their location and mutual arrangement form an individual set of particular features of the papillae pattern, which is the basis for recognising
the papillae pattern valid for identification of a person.
Traces of pressure can be detected, for example, while compressing the chest and
abdomen at the same time. Death of an infant can be achieved by squeezing the chest
and abdomen even with the palms [7, 437].
The traces of the grip when moving the corpse can be located on the ankles and
on the forearm in the wrist area, as well as on other parts of the body when the victim
has been caught at the time of the crime or after concealing the traces of the crime.
Between 2014 and 2016, a series of experiments was carried out in Estonia and
Latvia, the purpose of which was to study and analyse the appearance of grip traces on
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human skin. The aim of the experimental series in Estonia was to simulate the movement
of the corpse and use the direct dusting method to visualise possible papillae pattern
prints, but in Latvia the aim was to simulate the grip in the forearm and to use the direct
transfer method to visualise them (before the visualisation of the papillae pattern print
it has been copied on glossy paper – Kromekote card [4, 137] ). In both series of experiments, only natural sweat-grease substance on the palms and fingers was used to leave
papillae pattern prints, as well as the mechanism of trace formation was closely aligned
with the real situation.
Twelve people – 11 men and 1 woman aged 22–35 – took part in an experiment of
the corpse displacement simulation. Two men acted as movers. The movers were in good
physical condition, weighing 85 kg and 125 kg. In turn, the body weight of the body of
a woman to move was 55 kg, of two men – 73–75 kg, of other two men – 82–85 kg, of three
men – 90–95 kg, of two men – 97.5–103.4 kg. The transfer distance was 22 m [2, 114].
During the experiment of simulation of moving the corpse, it was found that
the heavier the person being moved was, the more the hands of the movers were sweating,
so the grip was repeatedly performed, resulting in the layering and overlapping of papillae
pattern prints [2, 114].
Twelve persons – 9 women and 3 men aged 21–24 – were involved in the grip
simulation experiment and they were simulating the grip. Twelve persons – 6 women
and 6 men aged 21–24 were caught in the forearm area and whose skin was both smooth
and hairy and without hair [2, 115].
Having studied the mechanism of formation of papillae pattern prints used during
both experimental series, it was found that the quality of the traces is significantly influenced by the pressure force applied during leaving them, as well as the condition of
the skin on which the traces are left [2, 119].
During the experiment it was also found that the choice of the visualisation method
of papillae pattern prints has an impact on the final result because 26 papillae pattern
prints were left during grip simulation, but applying the direct transfer method no papillae
pattern prints were detected [2, 121].
The quality of papillae pattern prints can also be significantly affected by depletion
of sweat-grease substance. This is observed if papillae pattern prints are left several times
with the same part of the hand, thus preventing regeneration of sweat-grease substance
because when leaving the traces, this substance stratifies on the skin area with which
the place of papillae pattern has been in contact.

Conclusions
Having studied and analysed the mechanism of formation of papillae pattern prints
and its effect on the quality of them, it can be concluded that one cannot have an impact
practically on any of these factors.
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Firstly, speaking on the trace-forming object (papillary lines) and the traceforming substance – the more pronounced the papillary lines and the more richly they
are covered with sweat-grease substance (or some other substance), the more likely it
is that traces of papillae pattern prints will be left. While repeatedly making the grip,
the depletion of sweat-grease distance happens and the overlapping of papillae pattern
prints takes place.
Secondly, it is the condition of the trace-bearing object (skin). If the skin is smooth
and hairless, then it will better perceive the papillae pattern print. However, this does
not preclude the possible formation of papillae pattern prints on the skin with a small
amount of hair and wrinkles.
Thirdly, it is about the nature of the contact and its duration between the traceforming object and trace-bearing object. The nature of the contact means the position of
the trace-forming object and trace-bearing object at the moment of contact. The traceforming object with the trace-bearing object has both been in a moving position, or
the trace-bearing object has been in a stationary position relative to the trace-forming
object. The nature of the contact can also affect the duration of the contact.
Fourthly, it is the nature of the actions to be taken, for example, when moving
a corpse, the weight of the corpse in relation to the physical condition of the mover is
significant.

Papillārlīniju rakstu pēdu ģenēzes
fenomens uz cilvēka ādas
Kopsavilkums
Papillārlīniju rakstu pēdām ir būtiska loma personas identifikācijā. Tomēr to atrašanās uz kāda objekta, kas atrasts notikuma vietā, vēl nenozīmē, ka identificētā persona
ir izdarījusi konkrēto noziedzīgo nodarījumu vai ņēmusi dalību noziedzīga nodarījuma
slēpšanā. Tāpēc ne mazāk svarīgs ir objekts, uz kura ir atstātas iespējamās papillārlīniju rakstu pēdas, un jautājums, kāds ir pēdu veidošanās mehānisms un izvietojums uz
objekta. Viens no šādiem objektiem varētu būt upura āda, uz kuras ir iespējams vizualizēt
papillārlīniju rakstu pēdas. Tomēr pastāv vairāki faktori, kas var ietekmēt papillārlīniju
rakstu pēdu ģenēzi uz cilvēka ādas un kurus mēs nevaram ietekmēt. Šādu faktoru apzināšana, izpēte un analīze varētu ietekmēt šo pēdu vizualizēšanas metožu aprobēšanu
un ieviešanu praksē.
Atslēgvārdi: āda, papillārlīniju raksta pēdas, pēdu veidošanās mehānisms.
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Kopsavilkums
Līdz ar epidemioloģisko drošības pasākumu ieviešanu COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanā plašsaziņas līdzekļos tiek ziņots par pieaugošu interesi par porno
grāfiju. Diemžēl aktualizējas interese arī par bērnu pornogrāfisko materiālu, kas saskaņā
ar virkni tiesību aktu ir aizliegta. Krimināllikuma 166. panta otrajā daļā ir noteikts, ka
par šīs informācijas aprites noteikumu pārkāpumiem, tostarp glabāšanu, soda ar brīvības
atņemšanu uz laiku līdz trīs gadiem.
Šī pētījuma mērķis ir noteikt kiberpedofilu aktivitāšu esamību datu apmaiņas
platformā DC++ un raksturot potenciālo kiberpedofilu personības profilu, analizējot
faktiskās situācijas problēmas nacionālā un reģionālā mērogā.
Lai realizētu darba mērķi, tika izvirzīti divi darba uzdevumi: 1) novērtēt nacionālā
un reģionālā mēroga ietekmi uz bērnu pornogrāfiskā materiāla apriti datu apmaiņas
platformā DC++, 2) noteikt tipiskā kiberpedofila portretu, raksturojot DC++ lietotāju,
kas veic bērnu pornogrāfiskā materiāla lejupielādi, aktivitātes un pieejamo informāciju par tiem.
Šajā darbā izmantotās zinātniskās pētniecības metodes: empīriskā datu vākšanas
metode, statistiskā datu apstrādes metode, sintēzes metode, novērojuma metode un
salīdzinošā metode.
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No iegūtajiem datiem secināts, ka bērnu pornogrāfiskā materiāla glabāšanas
kriminalizēšanai valstī ir būtiska ietekme uz šajā valstī esošo lietotāju aktivitātēm datu
apmaiņas sistēmā DC++ un tās tiek ierobežotas. Starptautiskie un reģionālie tiesību
akti ir efektīvs veids cīņai ar bērnu pornogrāfiskā materiāla apriti, taču tie negarantē
pilnīgu problēmu atrisināšanu – tā tas ir novērots Rumānijas gadījumā, kur ir salīdzinoši
augsta aktivitāte. Noskaidrots, ka tipiska DC++ platformas lietotāja vecums ir lielāks
par 35 gadiem un tas ir vīrietis, kas strādā algotu darbu. Viņam vienlaikus ir arī citas
parafiliskas intereses.
Atslēgvārdi: zoofilija, parafilija, Krimināllikums, bērnu tiesības, incests, bērnu
pornogrāfija.

Ievads
Lai veiksmīgi apkarotu bērnu pornogrāfiskā materiāla apriti un bērnu seksuālo
izmantošanu, globālā mērogā ir nepieciešami vienoti tiesību akti [17, 20]. Pašlaik 118
valstīs ir ieviests pietiekams normatīvais regulējums bērnu pornogrāfiskā materiāla
ierobežošanā, savukārt 62 valstīs tas ir nepietiekams, un 16 valstīs regulējuma nemaz
nav [17, 5]. Visefektīvākais veids cīņā pret bērnu seksuālo izmantošanu ir holistiska un
vienota pieeja, jo tā nodrošina konsekvenci kriminalizēšanā un sodīšanā un paaugstina
sabiedrības informētību par šo problēmu, uzlabojot gan palīdzības sniegšanu cietušajām
personām, gan drošības nodrošināšanu valsts un starptautiskā līmenī [17, 20].
Svarīgākais starptautiskais tiesību akts bērnu pornogrāfiskā materiāla ierobežošanā ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par bērna tiesībām papildus
protokols par tirdzniecību ar bērniem, bērna prostitūciju un bērna pornogrāfiju [1; 2].
Būtiska ir arī Starptautiskās darba organizācijas Bērnu darba ļaunāko formu konvencija
[3; 4; 5], kuras 3. panta b daļā bērnu izmantošana pornogrāfiska materiāla izgatavošanā ir noteikta kā bērnu darba ļaunākā forma. Papildus šiem starptautiskajiem tiesību
aktiem ir vairāki reģionālie tiesību akti, kas ir būtiski svarīgi cīņā ar bērnu porno
grāfiskā materiāla apriti. Eiropas Padomes Konvencija par kibernoziegumiem [6; 7; 8]
un Eiropas Padomes Konvencija par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un
seksuālu vardarbību [2; 9] ir efektīvi līdzekļi, lai apkarotu bērnu seksuālo izmantošanu un vardarbību. Tajās ir noteiktas konkrētas pārkāpumu definīcijas, kā arī paredzēts sods par noziedzīgu nodarījumu, palīdzot efektīvāk saukt pie atbildības vainīgās
personas.
Eiropas Parlamentā un Padomē tika pieņemta direktīva 2011/93/ES par seksuālas
vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, un ar kuru aizstāja Padomes Pamatlēmumu 2004/68/TI (turpmāk – Direktīva) [10].
Atbilstoši šai Direktīvai dalībvalstīm jāveic pasākumi, lai īstenotu Direktīvu saskaņā ar
nacionālajiem tiesību aktiem. Salīdzinot ar Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību, Direktīva nosaka skaidrākas
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pamatnostādnes krimināltiesību aktiem par vardarbību pret bērniem un bērnu seksuālo
izmantošanu. Direktīvā ir sniegti ieteikumi par brīvības atņemšanu attiecībā uz konkrētiem pārkāpumiem, tajā aprakstīti pasākumi pret noziedzīgā nodarījuma veicējiem,
kā arī ietverti noteikumi par aizsardzību un atbalsta sniegšanu cietušajiem bērniem,
pievēršot uzmanību bērna interesēm.
Direktīvā minētās tiesību normas Latvija Republikā ir iekļautas Pornogrāfijas ierobežošanas likumā [11] un Krimināllikumā [12; 13; 14]. Saskaņā ar Pornogrāfijas ierobežošanas likuma 1. panta 2. punktu bērnu pornogrāfija ir pornogrāfisks priekšnesums, kurā
iesaistīts bērns, vai pornogrāfiska rakstura materiāls, kurā attēlots vai aprakstīts bērns,
kā arī jebkāds cits priekšnesums vai materiāls, kurā reāli vai izdomāti attēlota persona
bērna izskatā, kas iesaistīta seksuālā darbībā vai ir seksuālā pozā vai neķītra rakstura
tērpā, vai seksuālos nolūkos attēlota vai aprakstīta pilnīgi vai daļēji bez apģērba.
Saskaņā ar Pornogrāfijas ierobežošanas likuma 1. panta 3. punktu bērnu pornogrāfiskā materiāla aprite ir šī materiāla iegādāšanās, izgatavošana, ieviešana, izplatīšana,
izplatīšana elektroniskā vidē, reklamēšana, propagandēšana un glabāšana. Par bērnu
pornogrāfiskā materiāla apriti, tostarp izplatīšanu elektroniskā vidē un glabāšanu, saskaņā
ar Krimināllikuma 166. panta otro daļu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim
gadiem, savukārt saskaņā ar trešo un ceturto daļu par nepilngadīgas personas iesaistīšanu
bērnu pornogrāfiskā materiāla izgatavošanā soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz
divpadsmit gadiem, kā arī saskaņā ar ceturto daļu par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu
grupveidā – līdz piecpadsmit gadiem.
Latvijas Valsts policijas pārskatos laika posmā no 2013. līdz 2019. gadam par nepiln
gadīgo noziedzības stāvokli, noziedzīgos nodarījumos cietušajiem bērniem un noziedzības
novēršanas problēmām kopumā reģistrēti 133 bērni, kuri cietuši noziedzīga satura nodarījumos pēc Krimināllikuma 166. panta. Vidēji gadā līdz šim cietuši 19 ± 3,88 bērni, laika
periodā novērojams būtisks lineārs cietušo bērnu skaita pieaugums (sk. 1. att.) [41; 42;
43; 44; 45].
Kiberpedofilu aktivitātes ir būtisks sociāls jautājums, un bieži tiek apgalvots,
ka šīs aktivitātes ir izplatītas datu apmaiņas platformās [46]. Tomēr pašreizējās zināšanas par kiberpedofilu aktivitātēm šajās datu apmaiņas platformās ir ļoti ierobežotas
[31, 1]. Ir veikti pētījumi, lai uzlabotu šo situāciju, kvantitatīvi nosakot kiberpedofilu
aktivitātes populārākajās pašlaik izmantotajās datu apmaiņas platformās Gnutella un
eDonkey. Šajos pētījumos tika noskaidrots, ka 1,6 % [32, 7] un 0,25 % [33, 262] atslēgvārdu satur bērnu pornogrāfiskā materiāla tematiku, tomēr jānorāda, ka šo pētījumu
rezultāti nav salīdzināmi, jo izmantotas dažādas metodes. Šāda datu apmaiņas platformu
salīdzināšana ir būtiska, vērtējot datu apmaiņas platformas anonimitātes ietekmi uz
platformas izmantošanu bērnu pornogrāfiskā materiāla apritē. Citā pētījumā, kurā
tika salīdzinātas KAD un eDonkey datu apmaiņas sistēmas, tika secināts: lai arī KAD
datu apmaiņas sistēma ir anonīmāka, biežāk tiek izmantota eDonkey datu apmaiņas
sistēma [31, 5–6].
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Turpretim DC++ datu apmaiņas platforma ir bijusi populārākā platforma pirms
15 gadiem [47, 1], turklāt ir zināms, ka tā nenodrošina anonimitāti. Pašlaik, visticamāk,
šo platformu izmanto vien tie, kas to aktīvi lietojuši pirms 15 gadiem. Tas nozīmē, ka šīs
platformas lietotāju vecums ir lielāks par 30 gadiem, kas ir tipisks pedofila vecums [34,
915; 35, 215; 36, 832; 37, 172]. Ir zināms, ka gandrīz visi pedofili, kas izdara noziedzīgu
nodarījumu dzīvē, uzkrāj bērnu pornogrāfiskā materiāla kolekcijas [18, 17, 27, 30; 38, 1].
No tā izriet, ka bērnu pornogrāfiskā materiāla kolekcionāri, iespējams, veic noziedzīgu
nodarījumu arī pēc Krimināllikuma 161. panta vai arī 166. panta trešās, ceturtās un
piektās daļas.
Kā piemēru var minēt gadījumu, kad Valsts policijas Kibernoziegumu apkarošanas
nodaļa, veicot interneta monitoringu, 2019. gadā bija fiksējusi personu, kas izrādīja aktīvu
interesi par bērnu pornogrāfiju un nodarbojās ar bērnu pornogrāfisko materiālu apriti
starptautiskā mērogā. Reaģējot uz gūto informāciju, amatpersonas nekavējoties uzsāka
kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 166. panta otrās daļas par tāda pornogrāfiska priekšnesuma apmeklēšanu vai demonstrēšanu vai par tāda pornogrāfiska rakstura materiāla
apriti, kurš satur bērnu pornogrāfiju. Turpinot izmeklēšanu, likumsargi veica sankcionētu
kratīšanu aizdomīgās personas dzīvesvietā un tās laikā izņēma dažādus datu nesējus, kuros
konstatēti bērnu pornogrāfiska rakstura materiāli, tostarp tādi, kas saistīti ar bērnu iesaistīšanu pornogrāfisku materiālu izgatavošanā, kā arī konstatēti aizdomās turētā uzņemti video
faili un šo video fragmentu montāža, kuros redzama atkailināta mazgadīga persona [48].
40
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1. attēls. Bērnu skaits, kuri Latvijā laika posmā no 2013. līdz 2019. gadam cietuši
noziedzīga satura nodarījumos pēc Krimināllikuma 166. panta
(izveidojuši autori pēc Valsts policijas datiem [41; 42; 43; 44; 45])
Figure 1. Number of children affected in Latvia during the period 2013–2019 who have
suffered criminal content offences pursuant to Article 166 of the Criminal Law
(created by authors according to State Police data [41; 42; 43; 44; 45])
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Pētījuma mērķis ir noteikt kiberpedofilu aktivitāšu esamību datu apmaiņas platformā DC++ un raksturot potenciālo kiberpedofilu personības profilu, analizējot faktiskās
situācijas problēmas nacionālā un reģionālā mērogā.
Lai realizētu darba mērķi, ir noteikti šādi darba uzdevumi:
1) novērtēt nacionālā un reģionālā mēroga ietekmi uz bērnu pornogrāfiskā materiāla apriti datu apmaiņas platformā DC++;
2) noteikt tipiska kiperpedofila portretu, raksturojot DC++ lietotāju, kas veic
bērnu pornogrāfiskā materiāla lejupielādi, aktivitātes un pieejamo informāciju par tiem.
Darbā izmantotās zinātniskās pētniecības metodes: empīriskā datu vākšanas
metode, statistiskā datu apstrādes metode, sintēzes metode, novērojuma metode, salīdzinošā metode.

Materiāls un metodes
Kiberpedofilu aktivitāšu reģistrēšanai un portreta raksturošanai lietota novērojuma
metode DC++ datu apmaiņas platformā, izmantojot programmu FlylinkDC++ r504,
augšupielādējot video failus ar atslēgvārdiem, kas norāda uz bērnu pornogrāfijas materiāla esamību, taču pēc būtības šo materiālu nesatur, un, pamatojoties uz Pornogrāfijas
ierobežošanas likuma 1. panta pirmo daļu [11], tas nav vērtējams kā pornogrāfisks materiāls. Pētījums veikts laika periodā no 20.06.2020. līdz 22.08.2020. divos laika posmos:
20.06.–04.08.2020. un 04.08.–22.08.2020.

Video failu augšupielāde datu apmaiņas
platformā
Augšupielādētie video faili iegūti ar spoguļkameru Olympus OM-D E-M1 II, pirmajā
laika posmā sagatavojot 3–22 sekundes ilgus 4096 × 2160 izšķirtspējas *.MOV video failus
ar 40–365 MB atmiņu, kuros redzama informācija par zinātniskā pētījuma izstrādi, un
otrajā laika posmā sagatavojot 2–10 minūtes ilgus 1280 × 720 izšķirtspējas *.mp4 video
failus ar 68 MB–0,99 GB atmiņu, kuros visa video garumā redzama melna bilde.
Video failu nosaukumi veidoti, iekļaujot atslēgvārdus, kas pēc noziedzīga nodarījuma satura smaguma raksturo sešas kategorijas (sk. 1. tab.). Papildus tika augšupielādēti
video faili ar atslēgas vārdiem, kas norāda uz legālu pornogrāfisku materiālu, kas pētījuma
ietvaros izmantota kā kontrole.
Sākotnēji, laika posmā no 20.06.2020. līdz 04.08.2020., augšupielādēta direktorija
ar nosaukumu “My pthc incest”, kas saturēja deviņus video failus ar atslēgvārdiem to
nosaukumos, kas ataino iespējamu bērnu pornogrāfisku materiālu, kurā iesaistīti deviņus
un piecpadsmit gadus veci bērni, ietverot visas 1. tabulā norādītās noziedzīga nodarījuma satura smaguma kategorijas, un papildus tādus nosaukumus, kas satura ziņā nav
nosakāmi: “P1010011.MOV”, “P1010012.MOV”, “P1010013.MOV”.

— 63 —

Socr ates

RSU elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls

2020, Nr. 3 (18)

Sabīne Krilova, Andris Ziemelis. Kiberpedofilu aktivitātes un portreta raksturojums
datu apmaiņas platformā DC++ nacionālā un reģionālā mērogā

1. tabula. Noziedzīga nodarījuma satura smaguma vērtēšanas kategorijas un kritēriji
(izstrādājuši autori, ņemot vērā Amerikas Psihiatru asociācijas mentālo traucējumu
diagnostikas un statistikas vadlīnijas [19, 76] un Lielbritānijas Sodu izpildes padomes
izstrādātos kritērijus [20, 685–686] )
Table 1. Categories and criteria for determining the severity of criminal offence (developed
by the authors, taking into account Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, Fifth Edition by American Psychiatric Association [19, 76], and
Sentencing Council’s Sexual Offences Definitive Guideline for use in courts
in England and Wales [20, 685–686])

Vecums

Seksuālās aktivitātes,
izmantojot dzīvniekus
vai/un sadismu

Seksuālās aktivitātes
ar dzimumlocekļa
ievadīšanu vai
masturbācija

Redzamas
atklātas ģenitālijas
vai ķermeņa daļas,
kas veicina seksuālu
stimulēšanu

Nepilngadīgas personas,
kas nav sasniegušas
13 gadu vecumu

A1

B1

C1

Nepilngadīgas personas,
kas ir sasniegušas
13 gadu vecumu

A2

B2

C2

Savukārt otrajā laika posmā, no 04.08.2020. līdz 22.08.2020., augšupielādēta direktorija ar nosaukumu “homemade pthc” , kas saturēja deviņus video failus ar atslēgvārdiem
to nosaukumos, kas ataino zīdaiņu un 14 gadus vecu bērnu iesaisti, ietverot visas 1. tabulā
norādītās noziedzīga nodarījuma satura smaguma kategorijas un tādus nosaukumus kā
“WhatsApp Video 2020-07-20 at 23.50.43.mp4”, “video_2020-07-23.mp4”, “P1010007.
mp4”, kas satura ziņā nav nosakāmi. Turklāt nosaukumi otrajā laika periodā veidoti,
minot atslēgvārdu “Latvian”.

Datu uzkrāšana un apstrāde
Programmas FlylinkDC++ r504 vidē uzkrāta informācija SQLite datubāzes veidā
(FlylinkDC_transfers.sqlite) par visiem DC++ platformas lietotājiem, kuri pētījuma
periodā veica augšupielādēto video failu lejupielādi. Reģistrēta informācija par lejupielādes laiku, lejupielādētā faila nosaukumu, lietotāja lietotājvārdu, servera (angļu val. hub)
nosaukumu un lietotāja IP adresi. Visā pētījuma periodā noteikts augšupielādēto failu
lejupielādes ātruma limits 80 KB/s.
Izmantojot programmu Navicat Premium V.15, veikts SQLite datubāzes eksports
*.xlsx faila veidā, kurā ar Microsoft Excel 2016 programmu, izmantojot papildinājumu
IP2Location Decimal IP Conversion Excel Add-In, veikta IP adrešu konvertācija IP
numuros. Pēc IP numura konvertācijas datubāze importēta atpakaļ SQLite datubāzē,
kurā katram reģistrētajam ierakstam iegūta ģeolokācija un informācija par laika joslu,
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izmantojot brīvpieejas datubāzi par IP adrešu ģeolokāciju IP2Location™ LITE un aktuālajām laika zonām TimeZoneDB. Pēc iegūtās informācijas par laika joslām aprēķināts
faktiskais faila lejupielādes diennakts laiks no lejupielādi veikušā lietotāja laika joslas.
Savukārt ģeolokācijas informācija izmantota un importēta ArcGIS 10.3 programmas kopā
tematisko karšu un kartogrāfiskā materiāla sagatavošanai. Visa uzkrātā un apstrādātā
informācija par personām, kas, iespējams, izrāda aktīvu interesi par bērnu pornogrāfiju
un nodarbojas ar bērnu pornogrāfisko materiālu apriti starptautiskā mērogā, nodota
Valsts policijai.
Programmatūras kopā SPSS V.25 veikta paraugkopu deskriptīvā analīze, divu
paraugkopu savstarpējās analīzes ar Stjūdenta t-testu un Manna–Vitnija testu, kā arī
Spīrmena korelācijas analīze. Savukārt Microsoft Excel 2019 programmatūras kopā sagatavotas datu tabulas un grafiki, veikta regresijas analīzes lineāro un polinominālo modeļu
analīze, norādot determinācijas koeficientus un modeļa vienādojumus (tendences līknes).

Kiberpedofilu augšupielādētās informācijas analīze
Programmas FlylinkDC++ r504 vidē iespēju robežās lejupielādēta informācija
*.xml failu veidā (direktorija FileLists) par platformas lietotāju, kuri veikuši augšup
ielādēto failu lejupielādi, augšupielādētajiem failiem. Pēc lietotāju augšupielādēto failu
tipiem un to nosaukumiem izdalīti vairāki indikatori, kas ņemti vērā kiberpedofilu
portreta analīzē.
Piemēram, kā viens no labiem indikatoriem ir izmantota informācija par augšup
ielādei pievienotajiem mūzikas izpildītājiem un analizēts mūzikas izpildītāja popularitātes periods, pamatojoties uz sociālās mācīšanās teoriju [21]. Ir zināms, ka mūzika
cilvēka evolūcijas procesā ir svarīgs socializēšanās veids [49, 1], un nesen veiktā pētījumā
ir konstatēts, ka interese par mūziku un patika pret to visbūtiskākā ir 13 gadu vecumā
un kopumā mūzikas gaume ir paliekoša uz visu dzīvi [49; 50]. Līdz ar to, piemēram,
krievu dziedātāja Filipa Kirkorova fans, visticamāk, ir 33–43 gadu vecuma kategorijā
(sk. formulu).
Datu apmaiņas platformas lietotāja vecuma noteikšanas formula pēc lietotāja
augšupielādētā mūzikas izpildītāja:
A = 13 + (Y − Y1)
kur

A – lietotāja vecums, gadi,
Y – pašreizējais kalendārais gads,
Y1 – mūzikas izpildītāja popularitātes periods, kalendārie gadi.

Tika interpretēta arī cita lietotāju augšupielādei pievienotā informācija, tostarp
potenciālā bērnu pornogrāfija, šī materiāla kolekcijas esamība, legālās pornogrāfijas klātesamība un tās žanrs, zoofilija, datorspēļu augšupielāde un cita informācija, kas izmantota
kiberpedofilu portreta raksturošanā. Par kolekciju uzskatīts materiāls, kas pārsniedz
10 failus.
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Rezultāti
Konstatēts, ka bērnu pornogrāfiskā materiāla lejupielāde veikta no 1025 IP adresēm.
Vērtējot noziedzīga nodarījuma satura smaguma kategorijas, konstatēts, ka vislielāko interesi ir radījis materiāls, kurā iesaistīti bērni, kas jaunāki par 13 gadiem, un kurā atslēgvārdi
norādījuši uz vieglāko kategoriju – C, nākamā populārākā ir vissmagākā kategorija – A,
kas ietver sadismu un zoofiliju, turklāt šajā kategorijā populārāks bija tas materiāls, kurā
iesaistīti bērni, kas jaunāki par 13 gadiem. Salīdzinoši lielu interesi ir radījuši faili, pēc
kuru nosaukuma nav nosakāms to saturs (sk. 2. tab.).
Lietotājus var iedalīt pēc materiāla satura tipu lejupielādēm, t. i., ir konstatēti tādi
lietotāji, kuri lejupielādējuši kāda konkrēta satura failus, piemēram, tikai materiālu, kurā
iesaistīti bērni, kas jaunāki par 13 gadiem, vai tikai nezināma satura bērnu pornogrāfijas ma
teriālu, savukārt citi lejupielādējuši daudzveidīgu materiālu satura tipu ziņā (sk. 2. att.). Viena
noteikta satura tipa materiālu lejupielādēja 51 % no reģistrētajām IP adresēm, savukārt visus
tipus, tostarp arī kontrolgrupu, ir lejupielādējuši nepilni 2 % lietotāju. Lejupielādes galvenokārt
notikušas planētas ziemeļu puslodē. Ģeolokācijas ziņā lielākā aktivitāte konstatēta Eiropā
un Krievijas Eiropas daļā. Arī Latvijā konstatētas materiāla lejupielādes – tās reģistrētas
no 12 IP adresēm (sk. 2. tab.), kas pēc ģeolokācijas atrodas septiņos punktos (sk. 2. att.).
Konstatēts, ka viens lietotājs (Latvijas mērogā) no Madonas novada aktīvi izrāda
interesi par bērnu pornogrāfiju, iespējams, nodarbojas ar bērnu pornogrāfisko materiālu
apriti starptautiskā mērogā un uzkrāj bērnu pornogrāfiska materiāla kolekciju. Kolekcijas
konstatētas arī citās valstīs: Krievijā – kolekcijas 10 unikālajām IP adresēm, Rumānijā –
četrām, Zviedrijā – trim, Ukrainā – divām un Nīderlandē un Čehijā – pa vienai IP adresei.
Lielākais skaits unikālo IP adrešu, no kurām veikta augšupielādētās viltus bērnu
pornogrāfiskā materiāla lejupielāde, konstatēts Krievijā un Ukrainā – kopā 773 IP adrešu,
kas ir 75 % no kopējā konstatētā skaita šajā pētījumā. Savukārt no Eiropas Savienības
valstīm vislielākais skaits konstatēts Rumānijā, Lielbritānijā, Zviedrijā, Ungārijā, Bulgārijā
un Latvijā, kur materiāls lejupielādēts kopā no 183 IP adresēm, – tas ir 81 % no ES valstīm
piederīgajām IP adresēm, no kurām veikta bērnu pornogrāfiskā materiāla lejupielāde
(sk. 2. tab.).
Veicot IP adrešu skaita statistiski būtisko atšķirību novērtējumu atkarībā no valstu
un to normatīvā regulējuma pietiekamības attiecībā uz bērnu pornogrāfiskā materiāla
ierobežošanu, pamatojoties uz Starptautiskā pazudušu un ekspluatētu bērnu centra ziņojumā ietvertajiem valstu novērtēšanas kritērijiem [17, 18–42], secināts, ka nedz valsts
esamība ES sastāvā, nedz konkrētu kritēriju kopējais skaits statistiski būtiski neietekmē
IP skaita atšķirības. Statistiski būtiski kritisks ir Starptautiskā pazudušu un ekspluatētu
bērnu centra ziņojuma 4. kritērijs par to, vai bērnu pornogrāfijas materiāla glabāšana ir
kriminalizēta un vai valstī ir sistēma, kā interneta pakalpojuma sniedzējs sniedz atbildīgajām iestādēm informāciju par aizdomīgām darbībām interneta vidē attiecībā uz bērnu
pornogrāfiskā materiāla apriti. No pētījumā konstatētajām valstīm minētais kritērijs
neizpildās Krievijā, Ukrainā un Kazahstānā, kur reģistrētas 780 IP adreses – 76 % no
kopējā reģistrētā IP adrešu skaita.

— 66 —

Socr ates

2020, Nr. 3 (18)

RSU elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls

Sabīne Krilova, Andris Ziemelis. Kiberpedofilu aktivitātes un portreta raksturojums
datu apmaiņas platformā DC++ nacionālā un reģionālā mērogā

0

0 50 100

200

0

km

2500

500

5000

1000

10 000

2000

km

km

Satura tips
Kontrolgrupa

Materiāls, kurā iesaistīti
bērni, kas jaunāki
par 13 gadiem

Materiāls, kurā iesaistīti
bērni, kuriem ir 13 gadi
vai kuri ir vecāki
par 13 gadiem

2. attēls. Ģeolokācija unikālajām IP adresēm, no kurām veikta augšupielādēto
failu lejupielāde
Figure 2. Geolocation of unique IP addresses from which the uploaded files
were downloaded
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Kopā

Rumānija

6

69

30

38

27

10

24

46

28

22

23

Lielbritānija

2

32

18

17

12

4

10

23

17

9

11

A1

B1

Vecums ≥ 13 gadi**

C1

Kopā

Vecums < 13 gadi*
Kopā

Valsts

Nenoteikts
saturs

Kontrolgrupa

2. tabula. Unikālo IP adrešu skaits (n), no kurām veikta augšupielādēto bērnu pornogrāfiskā
materiāla failu lejupielāde, to sadalījums pa valstīm
Table 2. Count (n) of unique IP addresses from which the uploaded files were downloaded,
and division by countries

A2

B2

C2

Eiropas Savienības valstis

Zviedrija

3

31

18

17

11

5

12

14

9

10

6

Ungārija

5

25

18

12

9

2

7

7

2

5

3

Bulgārija

0

14

5

10

6

1

7

12

10

9

3

Latvija

1

12

3

7

3

3

5

9

6

3

3

Polija

1

7

1

4

3

2

1

4

4

1

0

Čehija

1

6

4

4

1

1

2

3

1

3

3

Francija

1

6

2

4

3

2

3

5

4

1

3

Lietuva

1

5

3

2

0

1

2

4

2

3

2

Somija

1

5

2

1

1

1

1

5

4

3

3

Nīderlande

1

4

4

1

1

1

1

3

3

2

2

Vācija

1

3

2

2

1

1

0

2

1

0

2

Slovēnija

0

2

1

0

0

0

0

2

2

0

0

Dānija

0

2

0

0

0

0

0

2

1

1

1

Beļģija

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Grieķija

1

1

0

1

0

1

0

1

1

1

0

Spānija

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

Portugāle

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Krievija

52

683

313

403

235

135

265

412

250

205

185

Ukraina

6

90

41

56

36

18

38

65

31

39

32

Trešās valstis

ASV

2

7

5

3

2

1

3

5

5

3

2

Kazahstāna

0

7

2

3

2

0

3

5

3

2

1

Norvēģija

4

5

1

3

2

0

2

3

0

2

3

Kanāda

1

2

2

1

1

0

0

1

0

1

1

Austrālija

0

1

1

1

0

0

1

1

0

1

0

Islande

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Izraēla

0

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

2. tabulas turpinājumu sk. nākamajā lpp.
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Šveice
Kopā ES valstīs
Kopā trešajās valstīs
Kopā pētījuma periodā

Nenoteikts
saturs

Kopā

Serbija

Kopā

0

1

1

1

Vecums < 13 gadi*

A1

1

Vecums ≥ 13 gadi**

B1

C1

1

0

Kopā

Valsts

Kontrolgrupa

2. tabulas turpinājums

A2

1

B2

1

1

C2

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

27

226

112

121

79

35

75

142

95

73

65

65

799

369

473

280

156

313

494

291

255

225

92 1025

481

594

359

191

388

636

386

328

290

* Materiāls, kurā iesaistīti bērni, kas jaunāki par 13 gadiem.
** Materiāls, kurā iesaistīti bērni, kuriem ir 13 gadi vai kuri ir vecāki par 13 gadiem.

Salīdzinot iegūtos rezultātus par diennaktī pieslēgušos IP adrešu skaita vidējo
vērtību pa pētījuma posmiem un to kontrolgrupām, secināts, ka bērnu pornogrāfiskā
materiāla lejupielādes vidējā vērtība pēc Stjūdenta t-testa rezulātiem ir statistiski būtiski
atšķirīga no kontrolgrupas vērtības. Tāpat secināts, ka ir statistiski būtiska atšķirība starp
pētījuma 1. un 2. posmā iegūto vidējo vērtību (sk. 3. att.).

Diennaktī* pieslēgušos IP adrešu
skaita vidējā vērtība

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Bērnu pornogrāfijas grupa

Kontrolgrupa

Pētījuma grupa
1. posms (20.06.–04.08.2020.)

2. posms (04.08.–22.08.2020.)

* Laiks, kad veikta failu lejupielāde, ņemot vērā lietotāja laika joslu.
Time when files were downloading, based on a user time zone.

3. attēls. Diennaktī pieslēgušos IP adrešu skaita vidējā vērtība pētījuma 1. un 2. posmā,
salīdzinot ar kontrolgrupu
Figure 3. Average count of number of IP addresses per day in stages 1 and 2
compared to the control group
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Vērtējot visa pētījuma periodā uzkrātos datus par diennaktī pieslēgušos unikālo
IP adrešu skaita vidējās vērtības izmaiņām pa dienām, konstatēts, ka 1. periodā vidējā
vērtība lineāri samazinās, bet pēc 4. augusta tā lineāri palielinās, un kopējās vidējās
vērtības izmaiņas vērtējamas pēc polinominālās līknes modeļa, savukārt kontrolgrupa
ir fluktuējoša ar stabilu datu izmaiņu tendenci (sk. 4. att.).
Vērtējot stundā pieslēgušos IP adrešu skaita vidējo vērtību atkarībā no nedēļas
dienas, secināts, ka vislielākās lejupielāžu aktivitātes ir brīvdienās un pirmdienā, turklāt
šo dienu vidējās vērtības pēc Stjūdenta t-testa savstarpēji nav statistiski būtiski atšķirīgas,
bet tās ir statistiski būtiski atšķirīgas no otrdienas, trešdienas un ceturtdienas vidējām
vērtībām, savukārt piektdienas vidējās vērtības ir statistiski būtiski atšķirīgas no brīvdienu vidējām vērtībām, taču nav no pirmdienas. Konstatēts, ka otrdienas, trešdienas un
ceturtdienas vidējās vērtības savstarpēji nav statistiski būtiski atšķirīgas (sk. 5. att.). No
iepriekšminētā jāsecina, ka nedēļas garumā lejupielāžu aktivitātei ir trīs posmi:
1) pasīvais nedēļas periods: otrdiena, trešdiena, ceturtdiena;
2) pārejas periods: piektdiena;
3) aktīvais nedēļas periods: sestdiena, svētdiena un pirmdiena.

Diennaktī* pieslēgušos IP adrešu skaita
vidējā vērtība

60
y = 0,0085x 2 – 751,62x + 2E + 07
R 2 = 0,1289
50

40

30

20

10

0
22. jūnijs

2. jūlijs

12. jūlijs

22. jūlijs

1. augusts

11. augusts

21. augusts

Datums
Bērnu pornogrāfijas grupa

Kontrolgrupa

Tendences līkne

* Lielākais punkts ir 4. augustā, dienā, kad mainās pētījuma posmi.
The largest marker incicates August 4, the day when the study stages was changed.

4. attēls. Diennaktī pieslēgušos IP adrešu skaita vidējā vērtība laika periodā
no 22.06. līdz 22.08.2020.
Figure 4. Average count of number of IP addresses per day between period
of June 22 and August
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Stundā* pieslēgušos IP adrešu skaita
vidējā vērtība

5,0
y = 0,0916x 2 – 0,5788x + 4,0253
R 2 = 0,9012
4,5

4,0

3,5

3,0

2,5
Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

Svētdiena

Nedēļas diena

* Laiks, kad veikta failu lejupielāde, ņemot vērā lietotāja laika joslu.
Time when file was downloading, based on a user time zone.

5. attēls. Stundā pieslēgušos IP adrešu skaita vidējā vērtība atkarībā no nedēļas
dienas
Figure 5. Average count of number of IP addresses per hour depending
on the weekday

Vērtējot stundā pieslēgušos IP adrešu skaita vidējo vērtību atkarībā no diennakts
laika, secināts, ka lielākā lejupielāžu aktivitāte konstatēta pēc pulksten 17.00, savukārt
pēc pulksten 23.00 tā sāk lineāri samazināties uz pusi līdz pulksten 4.00, kad sasniedz
zemāko aktivitāti, pēc tam līdz pulksten 10.00 tā lineāri palielinās, tad laika periodā no
pulksten 10.00 līdz 16.00 stabili fluktuē (sk. 6. att.).
Pētījuma laikā lejupielādēti *.xml faili par 332 platformas lietotājiem, kuri veikuši augšupielādēto failu lejupielādi. No šiem platformas lietotājiem 113 lietotāji nebija
pievienojuši nevienu failu augšupielādei, savukārt 219 lietotāji vairāk vai mazāk bija tos
augšupielādējuši. No lietotājiem, kuri bija pievienojuši failus augšupielādei, hipotētiskā
vecumgrupa noteikta 122 lietotājiem. Lielākoties tas tika izkalkulēts, ņemot vērā analīzi
par augšupielādēto mūziku un filmām kopsakarā ar datorspēlēm un izmantojot metodikā
minēto aprēķināšanas formulu (sk. formulu).
Konstatēts, ka hipotētiskais vecums starp analizētajiem platformas lietotājiem
sadalās Gausa līknē (normālais sadalījums), kurā moda un mediāna ir 30 gadu vecuma
grupa, un vidējais aritmētiskais vecums ir 35 gadi. Visvairāk pārstāvētā vecuma grupa
ir 30–40 gadi (26 %), pēc tam ir vecuma grupa 40–50 gadi (25 %), turpretim mazāk ir
tādu, kas ir vecuma grupā 20–30 gadi (sk. 7. att.).
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Stundā* pieslēgušos IP adrešu skaita
vidējā vērtība
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Diennakts laiks

* Laiks, kad veikta failu lejupielāde, ņemot vērā lietotāja laika joslu.
Time when file was downloading, based on a user time zone.

6. attēls. Stundā pieslēgušos IP adrešu skaita vidējā vērtība
Figure 6. Average count of number of IP addresses per hour

y = −0,0345x 2 + 0,2395x – 0,1475
R 2 = 0,9667

> 60

Vecuma grupa, gadi

50–60

40–50

30–40

20–30

< 20
0

5

10

15

20

25

30

Lietotāju skaits, %

7. attēls. Lietotāju, kas veikuši bērnu pornogrāfijas materiālu lejupielādi, hipotētiskā
vecuma iedalījums vecumgrupās
Figure 7. Classification of the hypothetical age of the users who have downloaded
child pornography into the age groups
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Konstatēti 12 % (n = 26) lietotāju, kuri ir augšupielādējuši iespējamu bērnu pornogrāfisko materiālu, no tiem 22 lietotājiem bija kolekcijas. Veicot Manna–Vitnija paraugkopu
salīdzināšanas analīzi starp lietotāju grupu, kuri augšupielādējuši bērnu pornogrāfisko
materiālu, un tiem, kuri to nav darījuši, konstatēta statistiski būtiska atšķirība vairākos
indikatoros: tie, kuri augšupielādējuši iespējamu bērnu pornogrāfisko materiālu, statistiski
biežāk ir augšupielādējuši arī legālo pornogrāfiju, tostarp to, kurā ir incesta imitācija un
tīņi; papildus tam noteikts, ka statistiski biežāk ir augšupielādējuši arī nelegālo zoofilijas
un nekrofilijas tematikas pornogrāfiju.
Savukārt, veicot paraugkopu salīdzināšanas analīzi starp tiem lietotājiem, kuri
augšupielādējuši bērnu pornogrāfijas kolekcijas, konstatēts, ka viņi statistiski būtiski
biežāk ir augšupielādējuši arī hentai mangas. Spīrmena korelācijas analīzes rezultāts liecina, ka hentai mangas un incesta imitācijas esamība statistiski būtiski pozitīvi korelē ar
bērnu pornogrāfiskā materiāla kolekciju esamību, savukārt zoofilija visbūtiskāk korelē ar
bērnu pornogrāfiskā materiāla sastopamību. Konstatēts, ka katram piektajam lietotājam,
kas lejupielādējis bērnu pornogrāfijas materiālu un augšupielādējis jebkādu informāciju
datu apmaiņas platformā DC++, augšupielādē ir pievienota Armina van Bīrena mūzika.

Diskusija
Nacionālā un reģionālā mēroga ietekme
uz bērnu pornogrāfiska materiāla apriti
DC++ datu apmaiņas platformā
Interpols ir konstatējis, ka Vācija ir viena no ievērojamākajām bērnu pornogrāfijas
veidotājām, savukārt Nīderlandei un Lielbritānijai ir būtiska nozīme šī materiāla izplatīšanā. Amerikas Savienotās Valstis, iespējams, ir lielākais bērnu pornogrāfijas interešu
tirgus, tomēr pēdējā laikā būtiska loma ir arī Dienvidaustrumāzijai, piemēram, Indijai
[26, 2]. Konstatēts, ka Krievijas loma ir līdzvērtīga ASV, jo Krievijā realizē komerciālo
bērnu pornogrāfiju [22, 55]. Zināms, ka populārākā interneta pārlūkprogramma Krievijā
ir Yandex [51], kura tiek izmantota 60 % gadījumu un ir viena no populārākajām pārlūkprogrammām pasaulē [52], taču jānorāda, ka vispopulārākā (> 90 % ) pārlūkprogramma
neapšaubāmi ir Google [53]. Kopš 2013. gada Google pārlūkprogrammā ir liegta iespēja
meklēt interneta tīmeklī informāciju, izmantojot bērnu pornogrāfijas atslēgvārdus, taču
Yandex pārlūkprogramā šī iespēja nav liegta. Yandex ir Krievijas kompānija, un šajā valstī
bērnu pornogrāfiskā materiāla glabāšana nav aizliegta, bet ir aizliegta tikai šī materiāla
izplatīšana un veidošana, turklāt vien tad, ja iesaistīti bērni, kas ir jaunāki par 14 gadiem
[40, 7–8]. Konstatēts, ka šo pārlūkprogrammu izmanto visā pasaulē, tādējādi Krievija
rada globālu ietekmi uz bērnu pornogrāfiskā materiāla pieprasījumu.
Ar iepriekšminēto var izskaidrot to, kādēļ no Krievijas ir reģistrēts visvairāk unikālo
IP adrešu (sk. 2. tab.), turklāt normatīvā regulējuma ietekme apstiprinās arī statistiskajā
rezultātu analīzē, tādēļ jāsecina, ka izšķiroša loma ir bērnu pornogrāfiskā materiāla glabāšanas kriminalizēšanai.
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Pētījumā konstatētajām valstīm, kurām reģistrēts lielākais unikālo IP adrešu skaits,
nacionālā un reģionālā līmenī ir ilglaicīgs bērnu prostitūcijas bizness. Piemēram, Krievijā
vien, iespējams, prostitūcijā ir iesaistīti 50 000 bērnu, un būtiska loma ir Maskavas
un Sanktpēterburgas kriminālajiem grupējumiem [23, 11–12], kas skaidro pētījumā
iegūtos rezultātus par to, ka Krievijas Eiropas daļā, īpaši Maskavas reģionā, ir salīdzinoši
liels skaits unikālo IP adrešu (sk. 2. att.). Ir zināms, ka Krievijā tiek izgatavota bērnu
pornogrāfija un tā tiek izplatīta internetā [40, 7–8]. Savukārt Ukrainā ir attīstīts bērnu
prostitūcijas tūrisms, kur īpaša aktivitāte noris vasaras mēnešos Melnās jūras apkārtnē.
No nabadzīgiem lauku reģioniem bērni tiek pārvirzīti uz Kijevu, kur, piemēram, modeļu
aģentūras aizsegā seksuāli izmanto bērnus. Visai bieži bērni tiek eksportēti uz Krieviju
seksuālai izmantošanai [24, 11–12]. Lai arī Rumānija ir ES dalībvalsts, šai valstij ir
smaga vēsture attiecībā uz bērnu seksuālo izmantošanu. Nesenā pagātnē Rumānijas
ielās bija 5000 bērnu bez noteiktas dzīvesvietas un līdz ar to izvarošana bija kļuvusi par
izplatītu vardarbību pret bērniem [25, 12–13]. Pašlaik šajā valstī ir uzsākta nopietna cīņa
pret bērnu pornogrāfiju un bērnu seksuālo izmantošanu, taču, kā redzams šī pētījuma
rezultātos, bērnu seksuālā izmantošana vēl joprojām ir aktuāla un populāra šajā valstī
(sk. 2. tab., 2. att.).
Kopš 2006. gada ir veikta virkne būtisku pasākumu un pieņemti vairāki nozīmīgi
tiesību akti. Rezultātā no 95 valstīm, kurās normatīvā regulējuma attiecībā uz bērnu pornogrāfisko materiālu nebija nemaz, ir palikušas 16 valstis, savukārt to valstu skaits, kurās
ir pietiekams normatīvais regulējums, ir pieaudzis par 91 valsti [17, 5]. Būtisks starpvalstu sadarbības pasākums 2017. gadā bija Eiropola organizētā iniciatīva Police2Peer,
lai cīnītos pret bērnu seksuālo izmantošanu un vardarbību internetā. Izmantojot datu
apmaiņas platformas, policijas darbinieki augšupielādēja viltus bērnu pornogrāfijas
materiālu, kas patiesībā ir brīdinājuma paziņojums, lai potenciālos pedofilus informētu
par noziedzīga nodarījuma veikšanu un atbildības piemērošanu. Viens no šīs iniciatīvas
mērķiem bija informēt potenciālos pedofilus un sniegt informāciju par iespējām saņemt
psiholoģisku palīdzību, izmantojot mājaslapu https://helplinks.eu [54]. Pētot informāciju https://helplinks.eu, jāsecina, ka pētījumā konstatētajām valstīm, kurās ir lielākais
skaits unikālo IP adrešu, > 95 % gadījumu nav pieejama informācija par profesionālas
palīdzības saņemšanu, un tas iniciatīvas mērķi padara neizpildītu. Ir nepieciešams risināt
psiholoģiskā atbalsta problēmu, jo profesionālas palīdzības sniegšana personām, pirms
noziedzīgs nodarījums tiek izdarīts, ir efektīvākais veids, kā ierobežot bērnu pornogrāfiskā materiāla apriti.
Ņemot vērā Valsts policijas statistikas datus un aktualitātes [41; 43; 44; 45; 48],
krimināllietu tiesu spriedumus [15; 16] un autoru personisko pieredzi sadarbībā ar Valsts
policiju, jāsecina, ka Latvijas mērogā bērnu pornogrāfiskā materiāla aprite tiek iespējami ierobežota un izmeklēta profesionāli atbilstoši starptautiskajam, reģionālajam un
nacionālajam normatīvajam regulējumam.
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Kiberpedofila portrets datu apmaiņas sistēmā DC++
Ir zināms, ka pedofili bieži vien cieš arī no citu veidu parafilijām, piemēram, zoofilijas un nekrofilijas [27, 202]. Šāda sakarība tika novērota arī pētījuma gaitā, analizējot
lietotāju augšupielādēto failu nosaukumus. Lietotāju augšupielādētajos failos konstatēta
tāda deviācija kā incests, kas pēc vairāku autoru pētījumos gūtajiem rezultātiem pastiprina
risku, ka bērni tiks seksuāli izmantoti ģimenē [38, 1–3]. Daudzi pētījumi un statistika
liecina par to, ka seksuālos noziedzīgos nodarījumus pret bērniem nodara tieši zināmas
personas [38, 1–2; 28], kas var būt tēvs, patēvs, onkulis. Pētījumos, mēģinot raksturot
bērnu pornogrāfijas materiālu tipisko lietotāju, secināts, ka tie ir vīriešu dzimuma [39, 2].
Arī no šī pētījuma rezultātiem var secināt, ka platformas lietotāji galvenokārt ir vīrieši,
jo tika konstatēti tādi faili, kas ir saistīti ar videospēlēm, cīņas mākslu, karu un citu
informāciju, kuru stereotipiski var attiecināt uz vīriešu dzimumu.
Tipiskais lietotāja vidējais vecums pēc pētījuma rezultātiem ir 35 gadi (sk. 7. att.),
to apstiprina gan DC++ datu apmaiņas platformas vēsture [47], gan vairāki pētījumi [34,
915; 35, 215; 36, 832; 37, 172 ], kuros pedofilu un kiberpedofilu vidējais vecums ir lielāks
par 35 gadiem. Tomēr jānorāda, ka pietiekami daudz ir arī tādu lietotāju, kas ir jaunāki
par 30 gadiem un vecāki par 40 gadiem. Kopumā jāsecina, ka tipiskais lietotāja vecums
ir lielāks par 35 gadiem (sk. 7. att.).
Pētījuma rezultātos konstatēts, ka lielākā lietotāju aktivitāte ir, sākot no pl. 17.00,
tādēļ jāsecina, ka lielākā daļa lietotāju, visticamāk, ir strādājoši. Arī Latvijas tiesas nolēmumos redzams, ka daļa personu, kas lejupielādējušas un uzglabājušas bērnu pornogrāfijas failus, strādā algotu darbu, savukārt konkrētajām personām bija bērnu pedofilijas
kolekcijas, kas krātas pat gadu desmitiem [15]. To, ka tipisks platformas DC++ kiberpedofils ir strādājošs, apliecina arī novērotā statistiski būtiskā aktivitāte tieši nedēļas nogalēs.
Pat ja bērnu pornogrāfijas glabātājs neveic seksuālas darbības pret bērniem, tomēr plašās
kolekcijas ir indikators seksuālai interesei par tiem, un tas ir sarkanais karogs iespējamām
darbībām nākotnē [27, 217]. ASV ir gūta statistika, ka katrs sestais, kas uzkrāj bērnu pornogrāfisko materiālu, ir veicis arī reālu noziedzīgu nodarījumu pret bērnu [22]. Visbiežāk
pedofila upuris savu varmāku pazīst [38, 2–3]. Piemēram, Lielbritānijā 2015. gadā tika
aizturēti 700 pedofili saistībā ar tādu attēlu un video izgatavošanu vai uzglabāšanu, kuros
attēlota vardarbība pret bērniem. Katrs septītais no šiem pedofiliem strādāja profesijā,
kur iesaistīti bērni, piemēram, skolotāja amatā, veselības aprūpes jomā, brīvprātīgo darbā
ar bērniem [55].
Tomēr ne visi pedofili, kuri piedalās bērnu pornogrāfiskā materiāla glabāšanā,
uzmācas bērniem, – tie savas fantāzijas realizē legālā veidā, piemēram, iesaistoties
seksuālās darbībās ar pilngadību sasniegušām personām, kuras uzvedas un fiziski
izskatās kā nepilngadīgas [27, 204]. Šāda veida fantāziju realizācija tika novērota, izvērtējot lietotāju augšupielādētos failu nosaukumus, kuros figurēja legālās pornogrāfijas
atslēgvārdi par tīņu tematiku teens. Konstatēta būtiska un savdabīga interese par hentai
mangu un hentai anime. Kas pēc savas tematikas atspoguļo nepilngadīgus personāžus

— 75 —

Socr ates

RSU elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls

2020, Nr. 3 (18)

Sabīne Krilova, Andris Ziemelis. Kiberpedofilu aktivitātes un portreta raksturojums
datu apmaiņas platformā DC++ nacionālā un reģionālā mērogā

netiklā apģērbā, pozās un darbībās, piemēram, tiek attēlotas jaunas, pubertāti sasniegušas, pārlieku seksualizētas skolnieces. Interesanti, ka manga un anime tiek apzīmētas
ar vārdu “lolicon”. Tā ir atsauce uz rakstnieka Vladimira Nabokova grāmatu “Lolita”,
kurā kāds pusmūža vīrietis kļūst seksuāli apsēsts ar divpadsmitgadīgu meiteni [30].
Zīmīgi, ka Japānā 2014. gadā ar likumu aizliedza bērnu pornogrāfiju, tomēr jaunais
likums atstāja neskartus tautā populārās seksuāla rakstura mangas un citus komiksus,
kuros attēlotas jaunas meitenes kā seksuālas iekāres objekti [56]. Turklāt, lai arī Japānā
ar likumu ir aizliegts attēlot bērnus kailus, talantu šovā Junior Idols, kurā piedalās
nepilngadīgi bērni, dziedot un pozējot pieaugušu vīriešu priekšā, ļaujot tiem sevi fotogrāfēt un filmēt [57], nereti vien ir apakšveļā vai niecīgā apģērbā, kas tik tikko aizsedz
ķermeņa intīmās daļas.
Ņemot vērā to, ka tika konstatēta statistiski būtiska atšķirība starp pētījuma posmiem, jāsecina, ka ir būtiska nozīme viltus failu ticamībai un to saturam. Savukārt tas
norāda, ka potenciālie pedofili un kiberpedofili kolekcionāri ir uzmanīgi un izvērtē pievienoto datu ticamību. No pētījuma izriet, ka būtiskai lietotāju daļai, kas interesējas par
pornogrāfisko materiālu par 13 gadus nesasniegušiem bērniem, iespējamas, psiholoģiska
rakstura problēmas – pedofilijas traucējumi [19, 697–700], taču šajā pētījumā neizpildās
kritēriji, jo tas neietver laika posmu, kas ir lielāks par sešiem mēnešiem.

Secinājumi
1. Starptautiskie un reģionālie tiesību akti ir efektīvs veids cīņai ar bērnu pornogrāfiskā materiāla apriti, taču tie negarantē problēmu pilnīgu atrisināšanu,
kā tas ir novērots, piemēram, Rumānijas gadījumā, kurā ir salīdzinoši augsta
aktivitāte.
2. Noskaidrots, ka DC++ platformas tipiskā lietotāja vecums ir lielāks par
35 gadiem, tas ir vīrietis, kas strādā algotu darbu. Vienlaikus viņam ir arī citas
parafiliskas intereses.

Portrait Characteristics and Activity of
Cyber Paedophiles in the P2P System
DC++ at National and Regional Level
Abstract
With the introduction of epidemiological security measures to limit the spread
of COVID-19 infections, adult interest in pornography is reported in the media.
Unfortunately, there is also a renewed interest in child sexual abuse material, which is
illegal under several laws. In Latvia, according to the second paragraph of Section 166
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of the Criminal Law, for a person handling of such materials the applicable punishment
is the deprivation of liberty for a period of up to three years.
The aim of this study is to identify the existence of cyber paedophile activities in
the peer two peer (P2P) system Direct Connect DC++ and to characterise the personal
profiles of potential cyber paedophiles by analysing the actual problems at national and
regional level. In order to realise the objectives of the work, two tasks have been identified: 1) to assess the national and regional impact on the circulation of child sexual abuse
material on the P2P system DC++; 2) to define a portrait of the typical cyber paedophile,
describing the activities and available information of P2P system DC++ about system users.
The scientific research methods used in this work are: the empirical data collection
method, the statistical data processing method, the synthesis method, the observation
method, the comparative method.
It has been concluded that the criminalisation of the storage of child sexual abuse
material in a given country has a significant impact on the activities of users in that
country in the DC++ system. International and regional legislation is an effective way of
combating the circulation of child sexual abuse material, but it does not guarantee full
resolution of the problems, such as the case observed in Romania, which has a relatively
high activity. The typical user age of the DC++ system has been found to be more than
35 years, an employed mail. At the same time, he also has other paraphilic interests.
Keywords: zoophilia, paraphilic, criminal law, children’s rights, incest, child sexual
abuse material.
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Abstract
Increasing use of technologies in the last decades has created an unprecedented
opportunity to systematically collect and use a wide variety of data (including personal
data) for different purposes. Information and data collected and processed with the help
of new technologies is used not only for the purposes of natural and legal persons but
also for various other purposes.
Intelligence services that ensure prevention of crime must perform their functions to ensure safety of public. When doing so, they use various means and methods of
information collection, which help them to reach their goals. However, the means applied
undermine and intensively restrict a person’s right to private life.
Given that two legal interests compete during the application of criminal intelligence measures, i.e. the individual’s right to privacy and ensuring of public security,
the Author seeks to analyse their points of contact – restrictions of application of criminal intelligence measures, which in theory are designed to ensure the person’s right to
private life.
In this article, the Author analyses the restrictions on the application of criminal
intelligence measures, which are present in international, Lithuanian legislation and
compares them with relevant requirements set forth in the practice of European Union
Court of Justice.
Keywords: criminal intelligence, right to private life, privacy, criminal intelligence
measures, restrictions of criminal intelligence measures, Directive No. 2016/680.
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Introduction
The last decades have been marked by extremely rapid technological progress that
has affected numerous areas of our daily lives. One of the most affected areas is the social
life of individuals – the means of working together, communicating with each other have
changed dramatically. It is common to hold teleconferences rather than live meetings;
make calls not via GSM, but video calls (using Viber, Messenger, FaceTime apps), etc.
The increasing use of technologies leads to an unprecedented opportunity to systematically collect and use a wide variety of data (including personal data) for different
purposes. Information and data collected and processed with the help of new technologies is used not only for the purposes of natural and legal persons, but also for various
other purposes.
These other purposes cover a wide range of societal priorities, ranging from crime
prevention and pre-trial investigation to the provision of public administrative services
by electronic means.
In the context of the widespread collection and use of personal data, ensuring
the right to privacy becomes problematic. Even though individuals are guaranteed a right
to privacy, it is necessary to bear in mind that the society also has a collective security interest.
Intelligence services that ensure the prevention of crime must perform their functions to ensure the safety of public. When doing so, they use the means and methods of
information collection established in the Law on Criminal Intelligence of the Republic of
Lithuania (hereinafter – the Law on Criminal Intelligence) [1], which help them to reach
their goals. However, the means applied undermine and intensively restrict a person’s
right to private life [12, 902].
It should be emphasised that secrecy is one of the essential principles of criminal
intelligence [1, Art. 3, p. 2] and presumably a precondition for their successful operation.
It is widely acknowledged that the effectiveness of criminal intelligence is inseparable
from the secrecy of such actions and the fact that the data subject is not, in principle,
aware that his or her personal data is being processed [14].
Therefore, two interests that are protected by law and extremely important for
the society – the individual’s right to private life and the public’s common interest of
safety – collide [10, 79]. Although the right to privacy of individuals is significantly
restricted by the use of the measures established by the Law on Criminal Intelligence
by criminal intelligence institutions, the legislator also recognised the need to protect
the rights of natural persons’ (i.e. objects of criminal intelligence) in this process. To
this end, the Law on Criminal Intelligence also expressis verbis establishes the obligation
of criminal intelligence institutions to ensure the protection of individual’s rights and
legitimate interests [1, Art. 3, p. 2].
In order to prevent possible arbitrariness and disproportionate restrictions of
the rights of persons (inter alia the right to private life) by criminal intelligence institutions,
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the Constitution of the Republic of Lithuania [2], the Law on Criminal Intelligence and
other legal acts establish restrictions on the application of criminal intelligence measures.
Given that two legal interests compete during the application of criminal intelligence measures, i.e. the individual’s right to privacy and ensuring of public security,
the Author seeks to analyse their points of contact – restrictions of application of criminal
intelligence measures.
Therefore, in this article restrictions on the application of criminal intelligence
measures, present in international and Lithuanian legislation have been analysed and
compared with relevant requirements set forth in the practice of European Union Court
of Justice (hereinafter – CJEU).

Restrictions on the use of criminal
intelligence measures
The question of who has access to mass amounts of data collected and how they
are to be used has become a central theme in the debate over transparency vs secrecy
[13, 5]. The Law on Criminal Intelligence entitles criminal intelligence entities to obtain
information from any entity, to perform secret inspection of postal items and their documents, control and seize postal items, secret control of correspondence and other communications, access to personal accommodation, offices and other premises, closed areas,
vehicles, as well as to inspect them [1, Art. 6, p. 3] etc.
Thus, criminal intelligence entities have the right not only to follow a person or
listen on his or her conversations, but in principle to obtain information of interest to
them from any entity by any available technical means. The legal doctrine confirms
the position that the Law on Criminal Intelligence provides for a very wide range of different non-public investigative measures [7, p. 275].
Criminal intelligence activities and the exercise of these rights undoubtedly significantly interferes with the privacy of individuals, so the application of specific criminal intelligence measures cannot be left to discretion of criminal intelligence entities
themselves.
The CJEU, in interpreting the right of law enforcement authorities to invade private
life, has stated that “in order to ensure that access of the competent national authorities to
retained data is limited to what is strictly necessary, it is, indeed, for national law to determine the conditions under which the providers of electronic communications services
must grant such access. […] That national legislation must also lay down the substantive
and procedural conditions governing the access of the competent national authorities to
the retained data” [4, para. 118].
Thus, the case law of the CJEU and the legal doctrine [11, 2] confirms that national
law must provide procedural mechanisms to limit discretion of criminal intelligence
entities. These mechanisms should enable to verify whether access to personal data
is proportionate (i. e. strictly necessary). Therefore, the following provides analysis of
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the Law on Criminal Intelligence, the Law Enforcement Directive [2], which reveals
whether the legislation provides for significant procedural measures to ensure the balance between the right to privacy of individuals and the objective of criminal intelligence
entities to prevent criminal activities.
First, data protection/national security laws as well as case law place special
emphasis on independent oversight and transparency [8, 72].
Constitution of the Republic of Lithuania [2, Art. 22, para. 3] provides that “information on the private life of a person may be collected only by a reasoned court decision
and only in accordance with law”. The same mandatory procedural requirement of prior
administrative control has been established in case law by the CJEU, which states that
access to retained data by competent national authorities must be subject to review
“by a court or by an independent administrative body whose decision seeks to limit
access to the data and their use to what is strictly necessary for the purpose of attaining
the objective pursued and which intervenes following a reasoned request of those authorities submitted within the framework of procedures of prevention, detection or criminal
prosecutions” [5].
In this respect, it should be noted in particular that, although the Directive was
adopted in 2016 (i.e. relatively recently), it does not implement the rulings in the abovementioned judgment of the CJEU [5], concerning mandatory prior control by a court or
an independent administrative entity.
Article 28 para 1 of the Directive [3] specifies a mandatory procedure for prior
consultation of the supervisory authority, the grounds of application of which are subjective. Furthermore, Article 47 para 3 of the Directive [3] governs the “effective advisory
powers of those supervisory authorities to provide advice to the controller in accordance
with the prior consultation procedure referred to in Article 28”. Therefore, the “prior
consultation” procedure specified in the Article 28 of the Directive [3] cannot be considered as a measure of prior control carried out by an independent entity, in the context
of the CJEU case No. C-293/12 and C-594/12 [11, 15].
The Law on Criminal Intelligence provides for a procedural restriction on application of criminal intelligence measures in Articles 9, 10 and 11. In Article 9 para. 1
of the Law on Criminal Intelligence it is established that the chairperson of a district
court or a judge authorised by him or her shall make a ruling on motivated submissions
of heads of criminal intelligence entities or their authorised deputies regarding receipt
of information from economic entities, including electronic communications networks
and/or service providers, the Bank of Lithuania, financial companies and credit institutions, etc. Meanwhile, Articles 10 and 11 of the Law on Criminal Intelligence establish
that the chairpersons of regional courts or their authorised judges approve the use of
technical means in a special manner, secret inspection of postal items and their documents, control and seizure of postal items, secret control of correspondence and other
communications [1, Art. 10] and secret access to personal data, housing, official and other
premises, closed territories, vehicles etc. [1, Art. 11].
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Therefore, the Directive itself does not entail measures of prior independent control
of application of criminal intelligence measures. However, Law on Criminal Intelligence
provides for measures of prior administrative control of criminal intelligence measures
[10, 13], as required by the Article 22 of the Constitution and in line with the case law of
the Court of Justice of the European Union.
Second, the Law on Criminal Intelligence provides for restrictions on the duration
of criminal intelligence measures. Criminal intelligence measures which, by their nature,
are continuous, e.g. tracking people, controlling the content of conversations etc., must
be sanctioned for a specific time limit.
The European Court of Human Rights has held that it is reasonable for the relevant national authorities to regulate the overall duration of the interception, which are
competent to issue and renew decisions, but only on condition that adequate safeguards
are in place, such as (1) a period after which the measures authorised become obsolete,
(2) the conditions under which the authorisation may be renewed and (3) the circumstances in which the authorisation is to be revoked [6, para 250].
Directive does not entail any regulation with regard to the maximum possible
duration of the applied criminal intelligence measures. Art. 22 para. 3 of the Directive
regulates that member states are free to set out the subject-matter and duration of the processing (i. e. application of criminal intelligence measures and duration thereof). This may
be interpreted as respecting exclusivity and freedom of each EU member state; however,
it fails to set even a low standard of protection of the right to privacy.
Art. 10 and 11 of the Law on Criminal Intelligence provide that specific criminal
intelligence measures may be applied for a period not exceeding 3 months, but both
articles entail the possibility of the duration extension of those criminal intelligence measures. In the first case, criminal intelligence tools can be renewed an unlimited number
of times, each consisting of no more than 3 months, under the same conditions as they
were granted, and in the second case, they may be extended for no more than 12 months
(with certain exceptions).
Therefore, Articles 10 and 11 of the Law on Criminal Intelligence entail procedural restrictions on the duration of criminal intelligence measures, which in principle
comply with the requirements of the legality of criminal intelligence periods established
in the case law of the European Court of Human Rights (except for determining the circumstances in which applied criminal intelligence measures must be revoked). However,
they can be easily manipulated by applying the extension period.
Thirdly, in accordance with the above-mentioned case law of the CJEU, criminal
intelligence measures must be limited to what is strictly necessary to achieve the objective
pursued [6, para. 250]. Therefore, the independent sanctioning of criminal intelligence
(by courts or other independent bodies) must be aimed inter alia at verifying the proportionality of criminal intelligence.
The requirement of proportionality of the criminal intelligence measures applied
is also directly enshrined in para 26 of the Directive preamble, which stipulates that
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criminal intelligence activities must be a proportionate measure of a democratic society
and Article 8 para. 1, which states that the processing of data [for the purposes of criminal
intelligence] is lawful only if it is necessary and to the extent necessary for the competent
authority to carry out its task under Article 1 para. 1 of the Directive.
Law on Criminal Intelligence set forth that each submission for the application
of criminal intelligence measures to a district or regional court must indicate the data
and/or reasons justifying the necessity to perform the specified actions and/or obtain
the requested data and indicate the desired result [1, Art. 9, p. 4, sp. 2; Art. 10, p. 4, sp. 3;
Art. 11, p. 4, sp. 3]. Given that the courts must make justified decisions [1, Art. 9, p. 3;
Art. 10, p. 3], they ought to assess the measures and/or the information requested by
the criminal intelligence subject, decide if it is objectively necessary and if the restriction
to a person’s privacy is applied proportionately.
Therefore, the Law on Criminal Intelligence does not directly establish the requirement of proportionality with reference to the criminal intelligence measures applied.
However, bearing in mind (1) the obligation of criminal intelligence subjects to ensure
the protection of individual rights and legitimate interests, (2) to state reasons for the criminal intelligence measures requests, and (3) the duty of courts to state reasons for orders
granting such requests, the Criminal Intelligence Act should be considered to provide
for measures aimed at ensuring the proportionality and necessity of applicable criminal
intelligence.
Summarising the arguments given, it can be concluded that the Law on Criminal
Intelligence provides for restrictions on the application of criminal intelligence measures, which in principle correspond to the restrictions established in the case law of
the CJEU and the European Court of Human Rights. This sketches the current situation,
where criminal law no longer communicates with its citizens, but rather threatens its
enemies [9, 107].

Conclusions
The case law of the CJEU confirms that national law must provide procedural
mechanisms to limit discretion of criminal intelligence entities. Having analysed Directive
and Law on Criminal Intelligence, a general conclusion can be drawn that the balance of
the right to private life and the right to apply measures of criminal intelligence is tilted
in favour of criminal intelligence subjects.
More detailed conclusions can be drawn:
1) the Directive does not entail measures of prior independent control of application of criminal intelligence measures; however, the Law on Criminal
Intelligence provides for measures of prior administrative control of criminal
intelligence measures;
2) the Directive does not entail restrictions on the duration of the criminal intelligence measures, whereas the Law on Criminal Intelligence does entail procedural
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restrictions on the duration of criminal intelligence measures, which in principle
comply with the requirements developed in the practice of the ECHR. However,
they can be easily manipulated by the applying the extension period;
3) the Law on Criminal Intelligence and the Directive do not directly establish
the requirement of proportionality with reference to the criminal intelligence
measures applied. However, indirect references to the proportionality of the
applied criminal intelligence measures are present in both legal acts and they
may be aimed at ensuring the proportionality and necessity of applicable measures of criminal intelligence.

Kriminālās izlūkošanas pasākumu
ierobežojumi likuma izpildes direktīvā un
Lietuvas kriminālās izlūkošanas likumā
Kopsavilkums
Pieaugošā tehnoloģiju izmantošana pēdējās desmitgadēs ir radījusi nepieredzētu
iespēju sistemātiski ievākt un izmantot ļoti dažādus datus (ieskaitot personas datus)
dažādiem mērķiem. Informācija un dati, kas ievākti un apstrādāti ar jauno tehnoloģiju
palīdzību, tiek izmantoti ne tikai fizisko un juridisko personu vajadzībām, bet arī dažādiem citiem mērķiem.
Izlūkošanas dienestiem, kas nodrošina noziedzības novēršanu, jāveic savas funkcijas, lai nodrošinātu sabiedrības drošību. To darot, viņi izmanto dažādus informācijas
vākšanas līdzekļus un metodes, kas viņiem palīdz sasniegt savus mērķus. Tomēr izmantotie līdzekļi nereti grauj un intensīvi ierobežo personu tiesības uz privāto dzīvi.
Tā kā kriminālizlūkošanas pasākumu piemērošanā sacenšas divas likumīgas intereses – personas tiesības uz privātumu un sabiedrības drošības nodrošināšana –, autore
cenšas analizēt to saskares punktu – kriminālizlūkošanas pasākumu piemērošanas – ierobežojumus, kas teorētiski ir izstrādāti, lai nodrošinātu personas tiesības uz privāto dzīvi.
Šajā rakstā autore ir izvēlējusies analizēt kriminālizlūkošanas pasākumu piemēroša
nas ierobežojumus: (1) obligāta iepriekšēja kontrole (sankcija) noteiktam kriminālizlūkošanas
pasākumam, ko veic tiesa vai neatkarīga administratīva vienība; (2) kriminālizlūkošanas
pasākumu ilguma ierobežošana; (3) kriminālizlūkošanas pasākumu samērīgums.
Rakstā secināts, ka, kaut arī šie kriminālās izlūkošanas piemērošanas ierobežojumi
likuma izpildes direktīvā parasti nepastāv, tie ir ietverti Lietuvas Republikas likumā par
kriminālo izlūkošanu. Tomēr ar tiem var viegli manipulēt un tie nenodrošina tiesības uz
privātās dzīves efektīvu aizsardzību.
Atslēgvārdi: kriminālā izlūkošana, kriminālās izmeklēšanas pasākumi, kriminālās
izmeklēšanas pasākumu ierobežojumi, tiesības uz privāto dzīvi.
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Kopsavilkums
Šajā rakstā ir sniegts pārskats par policijas struktūru un procesu reformu veidu
izmaiņām demokrātijas pārejas kontekstā. Sākumā tiks apskatīts demokrātiskas policijas
darbības jēdziens kā viens no policijas reformas mērķiem, un pēc tam arī daži šķēršļi un
problēmas, ar kuriem nākas saskarties reformu gaitā.
Policijas pārvaldes sistēmas reformai ir būtiska nozīme, valstij pārejot uz demokrātisku pārvaldes formu. Virzībai uz demilitarizāciju un decentralizāciju ir liela nozīme
policijas pārvaldes sistēmas reformas procesā.
Atslēgvārdi: reforma, demilitarizācija, decentralizācija, pārvalde.

Ievads
Ja tiks pieņemti nepareizi lēmumi par Valsts policijas pārvaldes sistēmas reformu,
nākotnē tie var nelabvēlīgi ietekmēt sabiedrības attīstību. Reformai ir nepieciešama uz
problēmām orientēta pieeja. Tai ir jāidentificē aktuālākie problēmjautājumi, un, lai tos
atrisinātu, ir nepieciešama prioritāru lēmumu pieņemšana. Uz problēmu orientēta pieeja
ir kompromiss starp divām pieejām. No vienas puses, tā ir reforma sistēmas iekšienē,
un Valsts policija pati nosaka reformu saturu. No otras puses, reformas gaitā tiek ņemts
vērā sabiedrības viedoklis. Uz problēmu orientētas pieejas mērķis ir sasniegt saprotamus
un taustāmus rezultātus gan attiecībā uz sabiedrības, gan uz Valsts policijas vajadzībām.
Valsts policijas pārvaldes sistēmas reformu gaitā, risinot īpašas problēmas, jāizvairās
no pārmērīga radikālisma, kas varētu būt nepieciešams, lai policija nonāktu pie kāda
standarta vai ideāla modeļa. Kad standarts ir noteikts vai ideāls modelis izstrādāts, tad
ir nepieciešami kompleksi realizācijas ieviešanas pasākumi. Šai pieejai ir divi trūkumi.
Pirmais – ir nepieciešama sinhronu un saskaņotu plaša spektra pasākumu realizēšana.
Praksē visus pasākumus realizēt gandrīz nekad neizdodas. Otrais trūkums ir tas, ka
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visaptveroša reforma izraisa lielu pretestību un ir vajadzīgas vēl lielākas pūles, lai to
pārvarētu. Cita pieeja ir pakāpeniskas reformas, sākot no konkrētām problēmām, identificējot svarīgākās un kritiskākās no tām un uz to pamata nosakot pasākumu kopumu,
kas būtu jāīsteno līdz situācijas izmaiņām.
Jāuzsver ilgtermiņa nepieciešamība, lai veicamās reformas būtu sekmīgas. Pārāk
daudz reformu cita pēc citas var būt īstas reformas nāve, jo tās nedod sistēmai laiku, kas
ir nepieciešams, lai pieņemtu pārmaiņas un realizētu ieinteresēto pušu iespējas izvērst
darbību. Daudzi reformatori izmanto vai nu pārāk radikālas, vai pārāk teorētiskas pieejas, neņemot vērā zinātniskos pētījumus un praktisko pieredzi vai noliedzot pagātnes
sasniegumus. Rezultātā policijas darbinieki tiek dezorientēti un mazāk vēlas pieņemt un
iedzīvināt reformu.
Reforma ir pasākumu komplekss, nevis strukturālas dažu Valsts policijas pārvaldes
sistēmas struktūrvienību izmaiņas. Jāatzīmē, ka jaunievedumi dziļi iespaido policijas
iestādes darbinieku darbību. Ja tiek veiktas izmaiņas un tās negūst policijas darbinieku
atbalstu, tad jau pirmsākumā tās ir neveiksmīgas. Pārvaldes sistēmā svarīgākais un vērtīgākais resurss ir cilvēks.
Reformas ir jāveic policijas darbinieku un sabiedrības interesēs, nevis iestāžu vadītāju vēlmes dēļ kaut ko reformēt.
Viens no svarīgākajiem problēmjautājumiem: uz kādiem policijas pārvaldes orga
nizācijas principiem jābalstās? Militarizācija, vai demilitarizācija? Centralizācija vai
decentralizācija? Šie pamatjautājumi ir jāizlemj likumdevējam.
Ir nepieciešams uzsākt darbu pie jauna policijas darbību regulējoša tiesību akta
izstrādes, kurš aizstātu 1991. gada 4. jūnijā Augstākās padomes pieņemto likumu “Par
policiju” [4]. Šis likums ir viens no nedaudziem spēkā esošajiem tiesību aktiem, kurš pieņemts 1990. gada 4. maija Deklarācijā [1] noteiktajā pārejas periodā un kuru ir pieņēmis
pārejas perioda parlaments – Augstākā padome.
Saskaņā ar pētījuma ideju un ievadā ieskicētajiem problēmjautājumiem tā mērķis
ir kopumā apskatīt dažas Valsts policijas sistēmas pārvaldes reformas tiesiskās problēmas
un ieteikt to risinājumus. Pētījuma objekts ir Valsts policijas sistēmas pārvaldes reformas
virzieni. Pētījuma materiāls – Valsts policijas sistēmas pārvaldes reformas tiesiskā regulējuma normas.
Pētījuma mērķa sasniegšanai tika izmantotas vairākas zinātniskās pētniecības
metodes: vēsturiskā interpretācijas metode, lai noskaidrotu policijas darbības regulējošo
tiesību normu jēgu, ņemot vērā apstākļus, uz kuriem pamatojoties tā radīta; induktīvā un
deduktīvā metode, izdarot slēdzienus par Valsts policijas sistēmas reformas svarīgākajiem
virzieniem. Pētījuma teorētiskais pamats galvenokārt ir starptautiskie dokumenti un
nacionālie tiesību akti, kuri regulē policijas darbību.

— 90 —

Socr ates

RSU elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls

2020, Nr. 3 (18)

Aleksandrs Matvejevs. Valsts policijas pārvaldes sistēmas reforma

Policijas demilitarizācija
Likums “Par policiju” [4] ir viens no nedaudziem spēkā esošajiem nacionālajiem
tiesību aktiem, ko 1990. gada 4. maija Deklarācijā [1] noteiktajā pārejas periodā pieņēmis
pārejas perioda parlaments – Augstākā Padome – un kurš veidots atbilstoši tā vēsturiskā
perioda prasībām un teorētiskajām atziņām.
Dr. iur. Z. Indrikovs norāda, ka likuma par “Par policiju” pieņemšanas laikā
1) Latvija oficiāli vēl bija PSRS sastāvā;
2) Latvijā atradās PSRS Iekšlietu ministrijas milicijas vienības – Baltijas Transporta
policijas pārvalde, 50. milicijas nodaļa Skrundā un Iekšējā karaspēka Viļņas
divīzijai pakļautā Milicijas sevišķo uzdevumu vienība (OMON) un milicijas
pulks (5459. karaspēka daļa);
3) pēc vietējo padomju pašiniciatīvas (bez tiesiskā regulējuma) daudzās pilsētās
sāka veidoties pašvaldības policija;
4) Latvijas milicija atradās Iekšlietu ministrijas un republikas pilsētu un rajonu
izpildkomiteju pakļautībā (dubultā pakļautībā);
5) visu Latvijas milicijas tehnisko apgādi centralizēti veica PSRS Iekšlietu ministrija.
Latvijas Republikas policija tika veidota kā apbruņota un militarizēta valsts organizācija, tās darbiniekiem tika noteiktas speciālās dienesta pakāpes (1. pants, 2. panta pirmā
daļa), un savas kompetences ietvaros viņi pārstāvēja valsts varu (2. panta trešā daļa). Tajā
laikā apbruņota un militarizēta policija Latvijas valstij bija nepieciešama, lai to aizsargātu, – nekādu citu militāru vai militarizētu struktūru Latvijas Republikas rīcībā nebija,
tādas arī nebija iespējams izveidot, jo to nepieļautu PSRS, pārtraucot tādu mēģinājumu
ar spēka izmantošanu. Vienīgā legālā iespēja veidot institūciju, kura būtu apbruņota,
varēja būt nacionālā policija, jo to varēja apbruņot ar vieglajiem strēlnieku ieročiem un
munīciju, ko pieļāva arī PSRS tiesību akti. Militarizēta policija bija nepieciešama, lai
tai nepieciešamības gadījumā varētu noteikt kazarmas režīmu, brīvi pārvietot to visas
Latvijas valsts teritorijā nepieciešamo dienesta uzdevumu veikšanai, pārvietot policijas
darbiniekus no vienas policijas iestādes citā arī bez darbinieku piekrišanas [3, 13–14].
Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas 1979. gada 8. maija 690. rezolūcijas “Par
Deklarāciju par policiju” sadaļā “C. Karš un citi ārkārtas gadījumi – ārvalsts veikta okupācija” ir noteikts, ka policijas darbinieks turpina veikt savus darba pienākumus, aizsargājot
cilvēkus un īpašumu kara un ienaidnieka okupācijas gadījumā, ievērojot civiliedzīvotāju
intereses. Līdz ar to viņš nav uzskatāms par militārpersonu 1949. gada 12. augusta Trešās
Ženēvas konvencijas izpratnē un noteikumi par apiešanos ar kara gūstekņiem attiecībā uz
viņu netiek piemēroti. Attiecībā uz policiju tiek piemēroti 1949. gada 12. augusta Ceturtās
Ženēvas konvencijas noteikumi par civiliedzīvotāju aizsardzību kara laikā. Okupācijas
vara nedrīkst uzdot policijas darbiniekiem veikt citus pienākumus nekā tos, kas minēti
iepriekš. Okupācijas laikā policijas darbinieks nepiedalās pasākumos, kas vērsti pret pretošanās kustības dalībniekiem un virzīti uz sabiedrības nodarbināšanu militāros nolūkos,
un militāru objektu apsargāšanā [7, 84–90].
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Kaut gan Latvijā ir izveidoti profesionāli Nacionālie bruņotie spēki, likumdevējs
nav skaidrojis, kā jāizpaužas Valsts policijai kā militarizētai institūcijai. Šo skaidrojumu
nevar rast ne tikai likumā “Par policiju”, bet arī Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un
Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta
gaitas likumā un Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes
amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likumā. Vienīgā
pazīme, kura Valsts policijas darbiniekus saista ar militārām struktūrām, ir speciālās
(militārās) dienesta pakāpes, kuru citās Eiropas Savienības valstīs vairs nav [3, 13–14].
Personāla politika un dienesta gaita (karjera) ir saistīta ar amatpersonu speciālajām (militārajām) dienesta pakāpēm, nevis vadoties pēc amatam atbilstošas profesionālās izglītības.
Likums “Par policiju,” izpildot savu vēsturisko misiju, ir izsmēlis sevi, un iespēju
iekļaut tajā arvien jaunus un jaunus grozījumus un papildinājumus nav lietderīgi. Bez
šaubām, šis likums vairs neatbilst mūsdienu prasībām. Pats būtiskākais šī tiesību akta
trūkums ir tas, ka līdz šim brīdim policija ir militarizēta valsts institūcija. Virzībai uz
demilitarizāciju bija liela nozīme policijas sistēmas reformas procesā, kas bijušā Padomju
bloka valstīs sākās pagājušā gadsimta 90. gados. Latvijā šis process sastāv no daudziem
sarežģītiem elementiem.
Valsts policijā ir saglabātas speciālās dienesta (militārās) pakāpes, kuras neliecina
nedz par policijas darbinieka profesionālo kvalifikāciju, nedz ieņemamo amatu. 1997. gada
oktobra Eiropas Komisijas ziņojumā “Pārskats par Latvijas policijas organizatorisko un
apmācību vajadzību analīzi” tika norādīts, ka tie Eiropas valstu policijas dienesti, kuri
veidojušies uz militāru struktūru bāzes, visu laiku cenšas mainīt savu tēlu un attieksmi
pret pakalpojumu sniegšanu sabiedrībai. Šī procesa gaitā agrākās militārās pakāpes tiek
pārdēvētas un nosauktas vārdos, kas vairāk piemēroti organizācijai, kura sniedz pakalpojumus. Tika ieteikts Latvijas varas iestādēm izlemt, vai militārās pakāpes ir piemērotas
šim tēlam, kā arī pārskatīt pastāvošo pakāpju struktūru un apsvērt, vai nebūtu piemērotāk
nomainīt dienesta pakāpju nosaukumus uz tādiem, kuri atbilst iestādei, kura sniedz
pakalpojumus sabiedrībai [6, 19].
Apkopotā Eiropas valstu teorētiskā un praktiskā pieredze pierāda, ka policijas darbība ir efektīvāka tajās valstīs, kurās policija ir demilitarizēta un decentralizēta.

Policijas pārvaldes sistēmas decentralizācija
Ir nepieciešama policijas pārvaldes sistēmas decentralizācija, kā arī tās darbības
kontrole, kas palielina iespējas sasniegt labākus darbības rezultātus, lai nodrošinātu
sabiedrībai sniegto pakalpojumu personalizāciju. Valstī nav sakārtota Valsts policijas
pārvaldes sistēma, ir pārāk daudz vadības līmeņu, kas bremzē efektīvu policijas struktūrvienību vadību.
Saprotams, ka Valsts policijas darba organizāciju būtiski skāra un skars valsts
administratīvi teritoriālā reforma. Saskaņā ar 2003. gada 25. marta Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 133 “Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijām” tika noteikti pieci
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plānošanas reģioni, tādēļ arī Valsts policijā tika izveidotas piecas reģionālās pārvaldes.
Reģionu pārvalžu izveidošana tika uzsākta 2008. gadā, kad saskaņā ar Valsts policijas
2007. gada 23. novembra pavēli Nr. 1736 “Par Valsts policijas struktūrvienību reorganizāciju” ar 2008. gada 1. janvāri Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldei tika pievienota
Rīgas rajona policijas pārvalde. Uz šīs pārvaldes bāzes 2008. gada 1. aprīlī izveidota Rīgas
reģiona pārvalde. Lai realizētu reģionālo reformu Valsts policijā, no 2009. gada 1. septembra darbu uzsāka piecas Valsts policijas reģionālās pārvaldes.
Latvijas valsts nacionālās neatkarības atjaunošanas periodā pieņemtajā likumā
“Par policiju” [4] preambulā tika nostiprināts, ka “.. likums nosaka policijas .. vietu valsts
pārvaldes un pašvaldības iestāžu sistēmā”. Likums noteica, ka Latvijā tiek veidota Latvijas
Republikas policija kā valsts policija (preambula, 1. un 15. pants), kura iekļauta Iekšlietu
ministrijas sistēmā. Ar vēlākiem likuma “Par policiju” grozījumiem, citu tiesību aktu
pieņemšanu tika izveidotas daudzas institūcijas, kuras veic policijas funkcijas valstī.
Šobrīd valstī kopumā ir 11 operatīvās darbības subjekti un 11 izmeklēšanas iestādes.
Administratīvā pārkāpuma procesu ir tiesīgas veikt amatpersonas no 50 publisko personu
iestādēm.
2006. gada 15. jūnijā [2] no likuma “Par policiju” tika izslēgtas normas par policijas
struktūru un kompetenci (17., 18. un 20. pants.). Grozījumu nepieciešamība tika pamatota ar to, ka Valsts policijas struktūra saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu tiek
atspoguļota iestādes nolikumā un reglamentā. Iepriekšējā redakcijā 17. pants noteica
kārtības policijas struktūru un funkcijas un 18. pants – kriminālpolicijas struktūru un
funkcijas. Kārtības policija tika veidota pēc administratīvo teritoriju dalījuma principa,
savukārt kriminālpolicija – pēc reģionālā principa. Likuma 20. pants noteica Policijas
departamenta un tam pakļauto apakšvienību kompetenci un to, ka policijas iecirknis ir
Latvijas Republikas valsts policijas sistēmas pamatvienība.
Valsts policijas nolikumā [9] ir noteikts, ka Valsts policiju vada Valsts policijas
priekšnieks. Viņš veic valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes
vadītāja funkcijas. Valsts policijas struktūru un darba organizāciju nosaka Valsts policijas
reglamentā. Ministru kabineta izdotais Valsts policijas nolikums ir ārējais normatīvais
akts, savukārt Valsts policijas reglaments – iekšējais normatīvais akts. Valsts pārvaldes
iekārtas likuma [10] 72. panta ceturtajā daļā noteikts, ka iekšējais normatīvais akts ir
saistošs iestādei (tās struktūrvienībai, darbiniekiem) vai amatpersonām, attiecībā uz
kurām tas izdots.
No likuma “Par policiju” nepamatoti tika svītrots 17., 18. un 20. pants, kuri noteica
policijas struktūru un kompetenci. Iekšējais normatīvais akts (reglaments) nevar aizskart
trešās personas intereses, jo ir saistošs iestādei (tās struktūrvienībai, darbiniekiem) vai
amatpersonām, attiecībā uz kurām tas izdots.
Valsts policija valsts pārvaldes sistēmā ir patstāvīga institūcijas grupa, kura veic
uzraudzības, kontroles un piespiešanas funkcijas. Policijas darbiniekam ir piešķirtas
pilnvaras valsts pārvaldē attiecībā uz personām, kuras neatrodas viņa pakļautībā. Jāņem
vērā tas, ka Valsts policija realizē administratīvās, kriminālprocesuālās un operatīvās
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darbības. Tikai padomju valsts pārvaldes sistēmā šāda norobežošana tika aizvietota ar
vienotu jēdzienu “valsts pārvaldes institūcijas”, kas saglabājies arī mūsdienu zinātnieku
darbos [5, 143–144].

Lietuvas policijas darbības tiesiskais regulējums
Salīdzinot Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas likumus, var konstatēt to,
ka Lietuvas Republikā 2000. gada 17. oktobrī ir pieņemts Policijas darbības likums [11].
Lietuvas Republikas policija ir institūciju un policijas darbinieku kopums, kas nodrošina
sabiedrības drošību un sabiedrisko kārtību (2. panta pirmais apakšpunkts). Policijas institūcija ir Policijas darbības likuma un citu likumu noteiktajā kārtībā nodibināta juridiska
persona, kura veic policijas uzdevumus, kas tai noteikti ar likumiem un citiem tiesību
aktiem (2. panta otrais apakšpunkts). Policijas darbinieks ir Lietuvas Republikas pilsonis,
kas ir pieņemts policijas iestādē kā ierēdnis, un tam ir piešķirtas pilnvaras valsts pārvaldē
attiecībā uz personām, kuras neatrodas viņa pakļautībā (2. panta trešais apakšpunkts).
Policijas darbības likuma 7. pants noteic Iekšlietu ministra kompetenci. Tiesību
akta 11. nodaļā ir noteikta Lietuvas policijas sistēma, savukārt 13. nodaļā – policijas
pārvaldes struktūra.

Secinājumi un priekšlikumi
1. Demokrātiska un uz sabiedrību orientēta policija tiek organizēta kā pakalpojuma
sniedzēja institūcija. Šobrīd likumā “Par policiju” noteikts, ka policija ir apbruņota militarizēta valsts institūcija, kas ir pretrunā uz pakalpojuma sniegšanu
orientētai policijai.
2. Policijas pārvaldes sistēmas reformai ir būtiska nozīme, valstij pārejot uz demokrātisku pārvaldes formu. Virzībai uz demilitarizāciju un decentralizāciju ir
liela nozīme policijas pārvaldes sistēmas jomas reformas procesā.
3. Policijas funkcijas tiek veiktas civilā sabiedrībā:
1) funkcijas tiek realizētas ar civili organizētu policiju;
2) policija ir pakļauta civilvaras iestādei.
4. Normatīvajā aktā, kas regulē policijas darbību, ir nepieciešama precīza izpildvaras administratīvās funkcijas nodalīšana no pārējiem policijas darbības veidiem (kriminālprocesuālās un operatīvās darbības). Policija vispirms realizē
izpildvaras administratīvās funkcijas.
5. Normatīvajā aktā ir jānosaka policijas darbības mērķi. Viens no svarīgākajiem
ir demokrātiskas kārtības nodrošināšana valstī.
6. Normatīvajā aktā, kas regulē policijas darbību, ir jānosaka precīza policijas
vadības un kontroles sistēma, ko realizē valsts un pašvaldības. Bez tās policijas
darbība zaudē jēgu, jo tās galvenais uzdevums – aizsargāt iedzīvotājus no tiesībpārkāpumiem – objektīvi nevar tikt realizēts ārpus to institūciju kopējās
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7.
8.
9.
10.

vadības un kontroles, kuras pauž iedzīvotāju gribu un darbojas viņu vārdā.
Citādi policijas iestādes un tās struktūrvienības vienkārši pārvērtīsies noslēgtā
sistēmā, kas neievēro sabiedrības intereses un tātad nav tai vajadzīga.
Normatīvajā aktā ir jānosaka, uz kādiem policijas pārvaldes organizācijas
principiem jābalstās. Militarizācija vai demilitarizācija? Centralizācija vai
decentralizācija?
Policijas iestāde var attīstīties, ja policija bauda sabiedrības atbalstu un sadarbojas ar to.
Tiesību aktiem, kas regulē policijas darbību, ir jābūt pieejamiem sabiedrībai,
tiem jābūt precīziem un skaidriem, ja nepieciešams – papildinātiem ar skaidriem
noteikumiem, kas arī pieejami sabiedrībai.
Valsts policijas pārvaldes reforma ir ilgstošs process; svarīgi ir nodrošināt
reformas tiesiskumu, tādēļ ir jāuzsāk darbs pie jauna policijas darbību regulējoša
tiesību akta izstrādes.

Reform of the State Police Administration System
Abstract
The article provides an overview of changes in the way police structures and processes are reformed in the context of the democratic transition. It begins by looking at
the concept of democratic policing as one of the aims of police reform, as well as some
of the obstacles and challenges that it faces in the course of reform.
Reform of the police administration system is essential for the country’s transition
to a democratic form of government. The move towards demilitarisation and decentralisation is important in the process of reforming the police administration.
Keywords: reform, demilitarisation, decentralisation, governance.
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Kopsavilkums
2020. gada 5. februārī tika pieņemts jauns Valsts policijas ētikas kodekss. Rakstā tiks
analizēti profesionālās ētikas pamatprincipi, kuri jāievēro Valsts policijas darbiniekiem,
gan pildot dienesta pienākumus, gan arī ārpus dienesta pienākumu izpildes vietas un
laika. Tiks analizēta arī normatīvā regulējuma, kas nosaka Valsts policijas darbinieka
profesionālās ētikas pamatprincipus, vēsturiskā attīstība laika posmā no 2005. gada un
līdz mūsdienām.
Atslēgvārdi: Valsts policija, Valsts policijas darbinieks, profesionālā ētika, ētikas
pamatprincipi.

Ievads
Valsts pārvaldes iekārtas likums nosaka, ka Valsts pārvalde darbojas visas sabiedrības interesēs, vienlaikus ievērojot privātpersonas tiesības un tiesiskās intereses, kā arī
cilvēktiesības [6]. Realizējot šajā likumā tam piešķirtās pilnvaras, Ministru kabinets
2018. gada 21. novembrī pieņēma ieteikumus “Valsts pārvaldes vērtības un ētikas pamatprincipi”, kuros ierosināja Valsts pārvaldē ievērot šādus ētikas pamatprincipus: profesionalitāti un efektivitāti; godprātību; atbildību; darbu sabiedrības labā; valsts ilgtspēju
un sabiedrības labklājību; atklātu un sabiedrībai pieejamu valsts pārvalde; sadarbību
valsts pārvaldē [8]. 2020. gada 5. februārī tika pieņemti Valsts policijas iekšējie noteikumi
“Valsts policijas ētikas kodekss”, kuros ir iekļauti vairāki ētikas pamatprincipi, kas jāievēro
Valsts policijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk – Valsts policijas darbinieks), darbiniekiem, ar kuriem noslēgts darba līgums, un valsts civildienesta
ierēdņiem (visas trīs grupas kopā turpmāk – nodarbinātais) [11]. Kaut arī noteikumos ir
atrunāts, ka minētais normatīvais akts “nav visaptverošs ētikas vērtību, pamatprincipu un
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vispārējās uzvedības noteikumu apraksts” [11], tomēr tas nosaka pienākumu nodarbinātajiem ievērot septiņus ētikas pamatprincipus: profesionalitāti; godprātību; objektivitāti;
darbu sabiedrības labā; konfidencialitāti; atbildību; lojalitāti, kā arī piecas Valsts policijas
vērtības: piederību; sadarbību; attīstību; cieņu; komunikāciju.
Tēmas aktualitāti nosaka gan izmaiņas normatīvajā regulējumā, gan Eiropas
Savienības iestāžu ieteikumi, kas sekmēja normatīvā regulējuma attīstību. Eiropas
Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupa (franču val. Groupe d’Etats contre la corruption, GRECO) savā ziņojumā, kas tika publicēts 2018. gada 21. augustā, ir norādījusi,
ka Latvijā Valsts policijai un Valsts robežsardzei ir jāizstrādā objektīvi un pārskatāmi
kritēriji, lai novērtētu policijas un robežsardzes darbinieku atbilstību ētikas kodeksiem
[25, 4]. GRECO arī norādījusi, ka Valsts policijas un Valsts robežsardzes ētikas kodeksi
“abās institūcijās vēl ir pienācīgi jāintegrē un darbiniekiem tie vēl ir jāapgūst. Informācija
par ētikas noteikumu praktisku izpildi bija ierobežota un bieži vien pretrunīga, ko varētu
skaidrot ar ievērojamām neatbilstībām attiecīgajā tiesiskajā regulējumā” [25, 35]. Lai
atrisinātu šīs un citas konstatētās problēmas, GRECO ieteica “i) pārskatīt ētikas kodeksus
un ētikas komiteju noteikumus, lai nodrošinātu, ka saskan noteikumi un procedūras, kas
ļauj pārliecināties par atbilstību kodeksam, un ka tiek noteiktas sankcijas un procedūras
par pārkāpumiem; un ii) nodrošināt, ka par ētikas kodeksiem un šī ieteikuma i) daļā
minētajiem mehānismiem to izpildei tiek organizētas apmācības, iesaistot attiecīgās
ētikas komisijas” [25, 36]. Izpildot šos ieteikumus, tika veikti uzlabojumi normatīvajā
regulējumā, no kuriem daļa tiks analizēta šajā rakstā.
Darba mērķis: analizēt normatīvo regulējumu, kas nosaka Valsts policijas darbinieka profesionālās ētikas pamatprincipus, sniegt skaidrojumus tajā izmantotajiem
jēdzieniem, konstatēt iespējamus problēmjautājumus un piedāvāt tiem risinājumus.
Materiāls un metodes: temata analīze tiek veikta, izmantojot vispārīgās pētniecības
metodes, piemēram, analīzi un sintēzi, salīdzināšanu un apkopojumu, cēloņsakarību
atklāšanu, kā arī tiesību normu interpretācijas metodes.

Normatīvā regulējuma vēsturiskā attīstība
Šajā nodaļā, pētot normatīvā regulējuma vēsturisko attīstību, tiks analizēti un
savstarpēji salīdzināti trīs iekšējie normatīvie akti, kas, cits citu nomainot, noteica, kādi
profesionālās ētikas pamatprincipi jāievēro Valsts policijas darbiniekiem: 2005. gada
31. maijā pieņemtie Valsts policijas noteikumi Nr. 1 “Valsts policijas darbinieka profesionālās ētikas un uzvedības kodekss” (turpmāk arī – 2005. gada noteikumi), 2014. gada
16. septembrī pieņemtie Valsts policijas iekšējie noteikumi Nr. 36 “Valsts policijas ētikas
kodekss” (turpmāk arī – 2014. gada noteikumi) un 2020. gada 5. februārī pieņemtie
Valsts policijas iekšējie noteikumi Nr. 3 “Valsts policijas ētikas kodekss” (turpmāk arī –
2020. gada noteikumi).
Pirmais no minētajiem normatīvajiem aktiem no diviem turpmākajiem atšķiras
arī pēc sava nosaukuma – “Valsts policijas darbinieka profesionālās ētikas un uzvedības
kodekss” [9]. Šī kodeksa 2. nodaļā “Ētikas pamatprincipi” tika iekļauti pieci ētikas
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pamatprincipi: objektivitāte, profesionalitāte, godprātība, konfidencialitāte un atbildība.
Jāatzīmē, ka starp noteikumu 5. punktā uzskaitītajiem ētikas pamatprincipiem un citiem
2. nodaļā iekļautajiem punktiem (6.–16. punkts) atšķirībā no turpmākajos gados izstrādātajiem noteikumiem netika veidota tieša sasaiste.
Veicot minēto normatīvo aktu analīzi un salīdzinājumu, ir iespējams konstatēt, ka
2005. gada noteikumu 6. punkts, kas reglamentēja, ka “policijas darbinieks, pildot savus
pienākumus, ievēro likumu un citu normatīvo aktu prasības, rīkojas objektīvi un taisnīgi,
ar savu izturēšanos un rīcību veicinot sabiedrības uzticēšanos policijai” [9], ietver divus
pamatprincipus: objektivitāti un godprātību.
Savukārt 2005. gada noteikumu 7. punkts, kas ietver jautājumu par cilvēktiesību
ievērošanu un diskriminācijas nepieļaušanu, un 9. punkts, kas veltīts jautājumam par
personas goda un cieņas neaizskaršanu, 2014. gada un 2020. gada noteikumos tika iekļauti
nodaļā “Vispārējās uzvedības normas”. 2005. gada noteikumu 8. punkts, kas noteica, ka
“policijas darbinieks pastāvīgi paaugstina savu profesionālo kvalifikāciju” [9], ir profesionalitātes pamatprincipa sastāvdaļa.
2005. gada noteikumu 10. punkts, kas piešķīra policijas darbiniekam tiesības lietot
fizisku spēku, speciālos līdzekļus un šaujamieroci, turpmākajos normatīvajos aktos, kas
nosaka Valsts policijas darbinieka profesionālās ētikas normas, netika iekļauts, jo ir reglamentēts likuma “Par policiju” 13. un 14. pantā [5]. Līdzīgi ir ar 2005. gada noteikumu
12. punktu, kas saskan ar likuma “Par policiju” 9. pantu “Policijas darbinieka vispārīgie
pienākumi”.
Arī 2005. gada noteikumu 11. punktā ietvertais jautājums par spīdzināšanas, cietsirdīgas, necilvēcīgas un pazemojošas izturēšanās nepieļaušanu netiek iekļauts jaunākajos
ētikas kodeksos, jo ir atrunāts vairākos ārējos normatīvajos aktos. Latvijas Republikas
Satversmes 95. pants nosaka: “Valsts aizsargā cilvēka godu un cieņu. Spīdzināšana, citāda
cietsirdīga vai cieņu pazemojoša izturēšanās pret cilvēku ir aizliegta. Nevienu nedrīkst
pakļaut nežēlīgam vai cilvēka cieņu pazemojošam sodam” [1].
2005. gada noteikumu 13. un 14. punktā bija ietverts jautājums, kas saistīts ar
personīga labuma gūšanas nepieļaušanu, un 2014. gada noteikumos tas ir iekļauts kā
apakšpunkts punktā, kas raksturo godprātības pamatprincipu, savukārt 2020. gada notei
kumos tas ir ietverts 5. nodaļā “Uzvedības noteikumi komunikācijā ar lobētājiem”.
2005. gada noteikumu 15. punkts, kas noteica, ka “policijas darbinieks neizpauž
viņam zināmo dienesta informāciju, izņemot likumos noteiktos gadījumos” [9], ir konfidencialitātes pamatprincipa sastāvdaļa, savukārt 16. punkts, kas paredzēja, ka amat
personai ir jāatbild par savu rīcību, ir ietverts atbildības pamatprincipā.
2014. gada 16. septembrī pieņemtie Valsts policijas iekšējie noteikumi Nr. 36 “Valsts
policijas ētikas kodekss” papildināja Valsts policijas darbinieka profesionālās ētikas pamat
principu saturu un strukturēja tos – katrā no pieciem punktiem (objektivitāte, profesionalitāte, godprātība, konfidencialitāte un atbildība) bija izveidoti vairāki apakšpunkti, kas
izskaidroja punktos minēto pamatprincipu saturu. Šāds risinājums ir pozitīvi vērtējams,
jo ļāva izvairīties no atšķirīgas pamatprincipu satura interpretācijas.

— 99 —

Socr ates

RSU elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls

2020, Nr. 3 (18)

Ēriks Treļs. Valsts policijas darbinieka profesionālās ētikas pamatprincipi

2014. gada noteikumu punktā “Objektivitāte” bija iekļauti četri apakšpunkti, bet
2020. gada noteikumos ir tikai divi. Tomēr satura ziņā būtiskas izmaiņas nav veiktas, jo
2020. gada noteikumu punktā “Objektivitāte” iekļautie apakšpunkti ir apjomīgāki un daļa
no 2014. gada noteikumu punktā “Objektivitāte” iekļautās informācijas ir atspoguļota
2020. gada noteikumu nodaļās “Darbības, kas vērstas uz interešu konflikta novēršanu”
un “Uzvedības noteikumi komunikācijā ar lobētājiem”.
Kaut arī 2014. gada noteikumu punktā “Profesionalitāte” un 2020. gada noteikumu
punktā “Profesionalitāte” skaitliski ir iekļauts vienāds apakšpunktu skaits – četri –, tomēr
saturiski tie ir mainījušies. 2014. gada noteikumu 6.2.2. apakšpunktā iekļautā prasība
Valsts policijas darbiniekiem savstarpēji sadarboties, kā arī 6.2.3. apakšpunktā minētā
prasība pastāvīgi apgūt papildu profesionālās zināšanas 2020. gada noteikumos ir kļuvušas
par “Valsts policijas vērtībām” (sīkāk sk. šī raksta nodaļā “Valsts policijas vērtības”) un
iekļautas punktos ar nosaukumu “Sadarbība” un “Attīstība”.
2020. gada noteikumu punktā “Godprātība” iekļauto apakšpunktu skaits, salīdzinot ar 2014. gada noteikumiem, ir pieaudzis. Ir uzlabojies un kļuvis precīzāks šo
apakšpunktu saturs. 2020. gada noteikumu 11.2.3. apakšpunktā ietvertā prasība informēt
(celt trauksmi) par iespējamiem pārkāpumiem, ko policijas darbinieks ir novērojis, pildot
dienesta (amata, darba) pienākumus, saskan ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un
Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likuma 2.1 panta piektajā daļā ietvertajiem pienākumiem “atturēt no dienesta
disciplīnas pārkāpuma citu amatpersonu, veicot pasākumus pārkāpuma pārtraukšanai,
kā arī nekavējoties informēt augstāku amatpersonu par notikušo dienesta disciplīnas
pārkāpumu” [3].
2020. gada noteikumos, salīdzinot ar 2014. gada noteikumiem, nav mainījies apakšpunktu skaits punktā “Konfidencialitāte”. Tomēr, veicot šo noteikumu salīdzinājumu,
jākonstatē, ka 2020. gada noteikumos punktā “Konfidencialitāte” iekļautā informācija
kļuvusi precīzāka. 2014. gada noteikumu 6.4.2. apakšpunktā iekļautā prasība policijas
darbiniekiem ņemt vērā to, ka, paužot informāciju vai viedokli saistībā ar Valsts policijas
darbu, tie veido sabiedrības viedokli par Valsts policijas tēlu, ir atspoguļota 2020. gada
noteikumu punktā “Lojalitāte”.
2020. gada noteikumu punktā “Atbildība” iekļauto apakšpunktu skaits, salīdzinot ar
2014. gada noteikumiem, līdzīgi kā punktā “Godprātība” pieaudzis no četriem līdz sešiem.
Ņemot vērā, ka parasti tiesību normas tiek sarindotas prioritārā secībā, svarīgo pirmo
vietu 2020. gada noteikumos ieņem apakšpunkts, kas nebija iekļauts 2014. gada noteikumu
redakcijā: “nodarbinātais dienesta (amata, darba) pienākumus pilda atbildīgi, rūpīgi un
savlaicīgi, nodrošinot Valsts policijas darba efektivitāti un kvalitāti, apzinoties, ka ar savu
darbību ietekmē kopīgo Valsts policijas darba rezultātu” [11]. Ne mazāk svarīgajā trešajā
vietā ierindojas apakšpunkts, kas paredz, ka policijas darbinieks ar Valsts policijas mantu
un citiem resursiem “rīkojas saudzīgi, ekonomiski un racionāli, nepieļaujot tās nozaudēšanu, bojāšanu vai izmantošanu savām vai citu personu privātām vajadzībām” [11].
Saturiski precīzāki kļuvuši arī četri atlikušie apakšpunkti.
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2020. gada noteikumu nodaļā “Vērtības un profesionālās ētikas pamatprincipi” tika
iekļauti punkti “Darbs sabiedrības labā” un “Lojalitāte”, kā arī “Valsts policijas vērtības”,
kuri vecākajos normatīvajos aktos, kas noteica Valsts policijas darbinieka profesionālās
ētikas normas, netika iekļauti. Turpmākajās nodaļās tiks analizēti 2020. gada noteikumos
iekļautie profesionālās ētikas pamatprincipi un vērtības.

Profesionalitāte
Valsts policijas 2020. gada 5. februāra iekšējos noteikumos Nr. 3 “Valsts policijas
ētikas kodekss” kā viens no profesionālās ētikas pamatprincipiem ir iekļauta profesionalitāte (11.1. punkts). Tā kā pašlaik minētais normatīvais akts nav publicēts un ir pieejams
tikai Valsts policijas iekšējā tīklā, šeit tiks sniegts pilns analizējamās normas saturs:
“11.1.1. nodarbinātais savas kompetences, prasmes un zināšanas dienesta (amata, darba)
pienākumu izpildē izmanto efektīvi un kvalitatīvi;
11.1.2. nodarbinātā rīcība, lēmumi un viedokļi ir pamatoti un izsvērti, balstīti situācijas
analīzē, objektīvos faktos un datos;
11.1.3. nodarbinātais dienesta (amata, darba) pienākumu izpildē pārņem nozares labo
praksi un starptautisko pieredzi;
11.1.4. nodarbinātais prot uzklausīt citu viedokli un konflikta situācijas risināt objektīvi,
izvērtējot pušu argumentus un mēģinot rast ātrāku konflikta risinājumu” [11].

Vienu no iespējamiem skaidrojumiem jēdzienam “profesionalitāte” zinātniskajā
literatūrā sniedz Latviešu literārās valodas vārdnīca, kurā profesionalitāte tiek skaidrota
kā “profesionālā meistarība jeb profesionālisms, kas savukārt tiek skaidrots kā nodarbošanās (ar ko) kā ar profesiju (pretstatā amatierismam)” [35, 398–399].
Likuma “Par policiju” 27. pants nosaka, ka “policijas darbinieks par prettiesisku
rīcību ir atbildīgs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā” [5]. Analizējot tiesu praksi, jāsecina, ka, vērtējot policijas darbinieka rīcības atbilstību normatīvo aktu prasībām, tiesa
atsaucas arī uz Valsts policijas ētikas kodeksa normām.
Piemēram, 2017. gada 26. septembra spriedumā Rīgas rajona tiesa, vērtējot personas A rīcību, kas, būdama valsts amatpersona, izdarīja tīšas darbības, kas acīmredzami
pārsniegušas valsts amatpersonai ar likumu piešķirto tiesību un pilnvaru robežas, radījušas būtisku kaitējumu ar likumu aizsargātām personas interesēm un ir saistītas ar
vardarbību (Krimināllikuma 317. panta otrā daļa), norādīja arī uz Valsts policijas ētikas
kodeksa normu neievērošanu: “Izvērtējot apsūdzētā rīcību konkrētajā situācijā, tiesa
atzīst apsūdzētā rīcību par neprofesionālu un neatbilstošu noteiktiem ētikas pamatprincipiem” [23]. Rīgas rajona tiesa nosprieda, ka minētajā gadījumā, pamatojoties uz
Krimināllikuma 317. panta otro daļu, persona A ir atzīstama par vainīgu noziedzīga
nodarījuma izdarīšanā un ir sodāma ar piespiedu darbu uz 250 stundām, turklāt tai uz
trīs gadiem ir atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus Latvijas Republikas Iekšlietu
ministrijas struktūrās.
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Papildus prettiesiskām darbībām, par kurām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
ir paredzēta atbildība, profesionālajā vidē pastāv arī citas negatīvas parādības. Tiesību
zinātnieks A. Matvejevs kā vienu no šādām problēmām nosauc korporatīvās morāles
veidošanos pēc profesionālās darbinieku grupas interesēm. Viņš uzskata, ka tā ir morālo
prasību profesionālās pārveidošanas galējā forma – deformācija. Viņš arī norāda, ka “ļoti
bieži profesionālās grupas korporatīvās intereses neatbilst sabiedrības, cilvēku grupas
vai indivīda interesēm un ir pretrunā ar tām” [39, 13]. Šīs problēmas neitralizācijai
A. Matvejevs piedāvā veikt policijas darbinieku izglītošanu, īpašu uzmanību pievēršot
tās intensitātei un saturam.
Krievijas zinātnieku pētījumos korporatīvā morāle tiek definēta kā lojalitāte attiecībā pret organizāciju, paklausība un centīgums, kā rezultātā korporācijā var izveidoties
stingra birokrātijas sistēma [44, 105]. Kopsakarībā ar jēdzienu “korporatīvā morāle” tiek
lietots jēdziens “korporatīvā solidaritāte” jeb “kopības gars” (franču val. esprit de corps).
Korporatīvā solidaritāte tiek definēta kā sociālkulturāla parādība, kas pastāv vienā atsevišķā vienībā (organizācijā, atsevišķā ekonomiskā subjektā utt.) kā apziņas fenomens, kas
izpaužas vienas vienotas kopības veidošanā un gatavībā veikt aktīvu darbību, aizstāvot
korporācijas intereses [43, 97]. Krievijas zinātniece J. Koršunova (Е. А. Коршунова)
norāda, ka korporatīvajai solidaritātei ir divi izpausmes veidi – individuālais un kolektīvais. Gan korporatīvajai solidaritātei, gan korporatīvajai morālei ir arī pozitīvās izpausmes.
Ir pozitīvi vērtējama policijas darbinieku rīcība gadījumos, kad tie apvienojas Valsts
policijas darbības mērķu sasniegšanai, piemēram, lai veiktu individuālus vai kolektīvus
preventīvus pasākumus.

Godprātība
Valsts policijas ētikas kodeksā kā viens no profesionālās ētikas pamatprincipiem
ir iekļauta godprātība, kas 11.2. punktā tiek skaidrota šādi:
“11.2.1. nodarbinātais dienesta (amata, darba) pienākumus pilda godprātīgi – godīgi,
atklāti un patstāvīgi, ievērojot normatīvos aktus un ētikas normas, neizmantojot amata
(dienesta) stāvokļa priekšrocības personīgā labuma gūšanai sev vai citai personai vai lai
ietekmētu citas iestādes vai personas, risinot personīgos jautājumus;
11.2.2. nodarbinātais dienesta (amata, darba) pienākumus pilda, vairojot sabiedrības
uzticību Valsts policijai, un atturas no darbībām, kas var radīt aizdomas par negodprātīgu rīcību vai ietekmējamu stāvokli un darbībām, kas varētu ietekmēt lēmuma
pieņemšanu;
11.2.3. nodarbinātais, ja tā rīcībā ir konkrēti fakti un pamatojums, saskaņā ar noteikto
kārtību informē (ceļ trauksmi) par iespējamiem pārkāpumiem, ko novēro, pildot dienesta (amata, darba) pienākumus, kā arī cieņpilni izturas pret nodarbinātajiem, kuri
ceļ trauksmi” [11].

Latviešu literārās valodas vārdnīcā jēdziens “godprātīgs” ir skaidrots šādi: “tāds,
kam raksturīgs godīgums, apzinīgums” [31, 112].
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Godprātība un policijas darbinieka rīcības atbilstība prasībai vairot sabiedrības
uzticību Valsts policijai tika analizēta vairākos tiesas spriedumos. Piemēram, Kurzemes
apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija 2016. gada 11. marta spriedumā atzina, ka
“pirmās instances tiesa pamatoti norādījusi, ka /pers. H/ ir policijas darbinieks un viņa
pienākumos ietilpst novērst noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus, .. ka
apsūdzētā rīcība, pašam izdarot noziedzīgu nodarījumu, ir vērtējama izteikti negatīvi.
Apsūdzētais ir pārkāpis gan Valsts policijas ētikas kodeksā noteiktās vispārējās uzvedības normas, gan radījis sabiedrības negatīvu priekšstatu un neuzticēšanos policijai kā
tiesībsargājošai institūcijai, /pers. H/ noziedzīgās darbības ir radījušas lielāku kaitējumu
nekā /pers. I/ nodarījums, līdz ar to /pers. H/ galīgais sods pamatoti nosakāms bargāks
salīdzinājumā ar /pers. I/” [20].
Vērtējot Valsts policijas ētikas kodeksa normu neievērošanu gadījumā, kad persona
A, būdama valsts amatpersona, izmantojot savu dienesta stāvokli, pieprasīja un pieņēma
no personas B materiālas vērtības – naudu – pirms likumīgas darbības neizdarīšanas
personas B interesēs (kukuļņemšana), Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa norādīja,
ka “policijas darbiniekam amata pienākumi ir jāpilda likumīgi un godprātīgi, un jārīkojas
tā, lai veicinātu Valsts policijas tēla stiprināšanu un sabiedrības uzticību” [22].
Līdzīgi, vērtējot gadījumu, kad persona B, būdama policijas darbinieks, izdarīja
noziedzīgu nodarījumu, kas minēts Krimināllikuma 317. panta “Dienesta pilnvaru pārsniegšana” otrajā daļā, Kurzemes rajona tiesa norādīja, ka “/pers. B/ rīcība radīja sabiedrībā
negatīvu iespaidu par policijas darbinieku ētiku, diskreditēja Latvijas valsti, Valsts policiju
un negatīvi ietekmēja Valsts policijas prestižu” [21].
Šo un vairāku citu tiesas spriedumu analīze ļauj secināt, ka policijas darbinieka
izdarītais noziedzīgais nodarījums ir rīcība, kas rada negatīvu sabiedrības priekšstatu
un neuzticēšanos gan Valsts policijai kā tiesībsargājošai institūcijai, gan visai valsts pārvaldei kopumā.

Objektivitāte
Valsts policijas 2020. gada 5. februāra iekšējos noteikumos Nr. 3 “Valsts policijas
ētikas kodekss” kā viens no profesionālās ētikas pamatprincipiem ir objektivitāte, kas
11.3. punktā tiek skaidrota šādi:
“11.3.1. nodarbinātais dienesta (amata, darba) pienākumus pilda objektīvi un taisnīgi,
ar augstu tiesisko apziņu, ievērojot personu vienlīdzību, un neizrādot īpašu labvēlību
vai radot nepamatotas privilēģijas kādai personai;
11.3.2. nodarbinātais, sagatavojot vai pieņemot lēmumu, ņem vērā tikai pārbaudītu un
objektīvu informāciju, pamatojoties uz dokumentiem un iegūtajiem pierādījumiem
un rīkojas saskaņā ar normatīvajiem aktiem un vispārējiem tiesību principiem” [11].

Vārdam “objektīvs” ir vairākas nozīmes: “1) tāds, kas eksistē neatkarīgi no cilvēka
apziņas un atrodas ārpus tās; 2) tāds, kura uzskati, rīcība, runa atbilst īstenībai, tāds, kura
uzskatos nav subjektīvas attieksmes, aizspriedumu” [34, 37–38].
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Papildus iepriekšējā apakšnodaļā minētajam godprātības pamatprincipam tiesas
savos spriedumos vērtēja arī objektivitātes pamatprincipa neievērošanu. Piemēram,
Administratīvā apgabaltiesa ar 2016. gada 10. novembra [19] un 2017. gada 6. marta [18]
spriedumu noraidīja divu bijušo policijas darbinieku pieteikumus par Iekšlietu ministrijas
2015. gada 20. aprīļa lēmumu Nr. 1-66/15 un Nr. 1-66/16 atcelšanu. Ar šiem Iekšlietu
ministrijas lēmumiem bija atstāti negrozīti Valsts policijas lēmumi par diviem Valsts
policijas Latgales reģiona pārvaldes policijas darbiniekiem piemērotiem disciplinārsodiem. Abi darbinieki tika atvaļināti no dienesta par to, ka “2015. gada 9. janvārī, pildot
dienesta pienākumus, personai (kas bija kolēģa dēls) nenoformēja administratīvā pārkāpuma protokolu par transportlīdzekļa vadīšanu bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām” [17]. Šī rīcība bija vērtēta kā vairāku tiesību normu pārkāpums, tostarp 2014. gada
16. septembra noteikumu Nr. 36 “Valsts policijas ētikas kodekss” 6.1.1. apakšpunkta
(Valsts policijas amatpersona (darbinieks) .. vienmēr pieņem lēmumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ievērojot visu personu vienlīdzību), 6.1.2. apakšpunkta (pildot
dienesta (darba) pienākumus nerīkojas kādas personas interesēs) un 6.3.2. apakšpunkta
(nepieļauj tādu izturēšanos un uzvedību, kas var radīt aizdomas par negodprātīgu rīcību
vai ietekmējamu stāvokli) [10]. Šo ētikas pamatprincipu saturs nav zaudējis savu nozīmi
un aktualitāti, arī pieņemot jauno Valsts policijas ētikas kodeksu.

Darbs sabiedrības labā
Nākamais Valsts policijas ētikas kodeksā iekļautais profesionālās ētikas pamatprincips ir darbs sabiedrības labā, un 2020. gada noteikumu 11.4. punktā tas tiek skaidrots šādi:
“11.4.1. nodarbinātais rīkojas sabiedrības interesēs, panākot iespējami lielu labumu
valstij un sabiedrībai;
11.4.2. nodarbinātais ievēro visu sabiedrības locekļu līdztiesīgumu un taisnīguma principu, rodot taisnīgus un samērīgus risinājumus;
11.4.3. nodarbinātais, pildot dienesta (amata, darba) pienākumus, ievēro tiesiskuma un
politiskās neitralitātes principu, kā arī pamatojas uz profesionāliem kritērijiem neatkarīgi no savas politiskās pārliecības” [11].

Šīs normas saturā ir iekļauta atsauce uz vairākiem citiem principiem: līdztiesīgumu
(jeb vienlīdzību likuma un tiesas priekšā), taisnīgumu, tiesiskumu un politisko neitralitāti. Nosauktie principi ir atspoguļoti vairākos normatīvajos aktos, kas ir svarīgi Valsts
policijas darbības nodrošināšanai, sākot ar Latvijas Republikas Satversmi un beidzot ar
likumu “Par policiju”.
Latvijas Republikas Satversmes 91. pants nosaka, ka “visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā” [1]. Skaidrojot šo normu kā tiesību zinātnieks, Latvijas
Republikas Valsts prezidents Egils Levits secināja, ka “nevienlīdzīga attieksme ir jāattaisno. Ja šāds attaisnojums nav pieļaujams vai nav pietiekams, tad vienlīdzības princips
ir pārkāpts” [38, 88].
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Arī Augstākās tiesas Senāts “vērš uzmanību, ka, ievērojot tiesiskās vienlīdzības
principu, kā arī tiesības uz taisnīgu tiesu, tiesai būtu jāpieliek pūles, lai līdzīgi gadījumi
(vai, vēl jo vairāk identiski, gadījumi) tiktu izlemti līdzīgi, jo procesa dalībniekiem ir
tiesības sagaidīt un paļauties, ka tie tiesā saņems vienādu taisnību visos līdzīgos gadījumos” [13]. Atsaucoties uz amerikāņu filozofa Džona Rolsa (John Rawls) teikto, tiesību
zinātnieks Egils Levits norādīja, ka “vienlīdzība ir centrālā taisnīguma sastāvdaļa” [38, 75],
un secināja, ka “dažkārt starp abiem principiem netiek pietiekami skaidri izšķirts, daļēji
šie abi jēdzieni pat tiek lietoti kā sinonīmi” [38, 75].
Latviešu literārās valodas vārdnīcā jēdziens “taisnīgums” skaidrots šādi: “Ar cilvēka
būtību, viņa tiesībām saistīta atbilsme starp indivīda darbību, stāvokli sabiedrībā un to
sociālo vērtējumu” [37, 430].
Taisnīguma ievērošana, īstenojot policijas darbību, ir pieprasīta arī likumā “Par
policiju”, kur 5. pantā ir noteikts, ka “policijas darbība tiek organizēta, ievērojot likumību,
humānismu, cilvēka tiesības, sociālo taisnīgumu, atklātumu, vienvadību un balstoties uz
iedzīvotāju palīdzību” [5]. Policijas darbība notiek, pamatojoties uz likumu: uz Latvijas
Republikas Satversmi, uz saistībām, kas izriet no starptautiskajiem līgumiem, deklarācijām un konvencijām, uz likumu “Par policiju”, kā arī uz citiem Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
Augstākās tiesas Senāts secināja, ka “tiesību virsvadības princips (angļu val. rule
of law) un no tā atvasinātais tiesiskuma princips noteic, ka iestādes rīcībai pēc būtības
ir jāatbilst tiesību normām (turklāt tas nozīmē ne tikai rakstītās tiesību normas, bet arī
vispārējos tiesību principus). Līdz ar to tiesiskuma princips paredz tiesību piemērotāja
pienākumu izprast tiesību sistēmu (tostarp tiesību normu hierarhiju) un tiesību sistēmas
pamatā esošos tiesību principus un konstitucionāla ranga vērtības (tātad arī cilvēktiesības), un piemērot tiesību normas, noskaidrojot to jēgu un mērķi šīs tiesību sistēmas
kontekstā” [14]. Minētais neapšaubāmi ir saistošs policijas darbiniekiem kā tiesību piemērotājiem un nosaka, ka viņiem ir jāiegūst visas nepieciešamās zināšanas un prasmes,
lai spētu piemērot un interpretēt tiesību normas.
Eiropas Savienībā par visefektīvāko policijas darbības metodi ir atzīts uz sabiedrību
vērsts policijas darbs (angļu val. community policing ) [41, 7]. Policija aktīvi sadarbojas ar
sabiedrību, risinot ar noziedzību un sabiedriskās kārtības traucējumiem saistītās problēmas [26, 3]. Minētā prasība ir nostiprināta arī normatīvi – likuma “Par policiju” 7. pants
nosaka, ka “policija sadarbojas ar iestādēm, privātpersonām un personu apvienībām” [5].
Mācību grāmatā, kas paredzēta jaunpieņemtajiem policijas darbiniekiem, ir uzsvērts, ka “policijas darbības efektivitāte tiek nodrošināta, izmantojot trīs komponentus:
(1) sadarbība ar sabiedrību; (2) problēmu risināšana, nevis tikai seku likvidēšana; un (3)
organizācijas reorganizācija, decentralizējot lēmumu pieņemšanas struktūras” [40, 31].
Lai izveidotu sadarbību ar sabiedrību, policijai ir:
1) jābūt pamanāmai un pieejamai sabiedrībai;
2) jābūt sabiedrībai zināmai;
3) jāreaģē uz sabiedrības vajadzībām;
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4) jāuzklausa sabiedrības rūpes;
5) jāaktivizē un jāmobilizē sabiedrības grupas;
6) jāatbild par savām aktivitātēm un šo aktivitāšu rezultātiem [27, 13].
Valsts policijas attīstības koncepcijā par vienu no attīstības virzieniem tika izvirzīta likumpārkāpumu novēršana, un viens no stratēģiskajiem mērķiem bija “veicināt
sabiedrības drošības apdraudējumu un likumpārkāpumu efektīvāku novēršanu, attīstot
ciešāku sadarbību ar likumpārkāpumu novēršanā līdziesaistītajām institūcijām un organizācijām, sabiedrību kopumā un atsevišķām tās grupām un indivīdiem un paplašinot un
prioritizējot Valsts policijas praksi un aktivitātes likumpārkāpumu prevencijā” [7]. Šim
attīstības virzienam ir četri apakšvirzieni: 1) uz sabiedrību vērsta policijas darba pieejas
ieviešana; 2) policijas darba ar cietušajiem attīstīšana; 3) policijas redzamības nodrošināšana; 4) policijas pieejamība iedzīvotājiem. Likumpārkāpumu novēršana ir viens no
svarīgākajiem Valsts policijas uzdevumiem, īstenojot darbu sabiedrības labā.

Konfidencialitāte
Valsts policijas 2020. gada 5. februāra iekšējos noteikumos Nr. 3 “Valsts policijas
ētikas kodekss” kā viens no profesionālās ētikas pamatprincipiem ir konfidencialitāte,
kas 11.5. punktā tiek skaidrota šādi:
“11.5.1. nodarbinātais informāciju, kas kļuvusi zināma, pildot dienesta (amata, darba)
pienākumus, izmanto, apstrādā un glabā saskaņā ar normatīvajiem aktiem un noteiktās
informācijas veida lietošanas noteikumiem;
11.5.2. nodarbinātais informāciju, kas kļuvusi zināma, pildot dienesta (amata, darba)
pienākumus, neatklāj citiem, tai skaitā, arī citiem nodarbinātajiem, kuriem šī informācija nav nepieciešama dienesta (amata, darba) pienākumu pildīšanai, un neizmanto
personiskās interesēs” [11].

Konfidencialitāte Akadēmiskajā terminu datubāzē tiek skaidrota kā “statuss, kas
nosaka, ka attiecīgā informācija nav pieejama vai netiek izpausta nepiederošām personām,
juridiskām personām vai procedūru ietvaros” [24].
Valsts policijas 2005. gada 31. maija noteikumu Nr. 1 “Valsts policijas darbinieka
profesionālās ētikas un uzvedības kodekss” 15. punkts noteica, ka “policijas darbinieks
neizpauž viņam zināmo dienesta informāciju, izņemot likumos noteiktos gadījumos” [9].
Komentējot šo punktu un citu normatīvo aktu darbību, Latvijas Republikas Augstākās
tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments secinājis, ka ne likuma “Par policiju”
6. panta trešā daļa, kas nosaka, ka “policijai aizliegts izpaust ziņas, kuras aizskar cilvēku
personisko dzīvi, kā arī fizisko un juridisko personu godu un cieņu, ja šī darbība nenotiek tiesiskās kārtības nostiprināšanas un izmeklēšanas interesēs” [5], ne Valsts policijas
2005. gada 31. maija noteikumu Nr. 1 “Valsts policijas darbinieka profesionālās ētikas un
uzvedības kodekss” 15. punkts nav absolūts. Tiesa norādīja, ka “var būt gadījumi, kad arī
ierobežotas pieejamības informāciju var izpaust, ja tam ir leģitīms mērķis un sabiedrības
interese iegūt šo informāciju ir lielāka nekā personas tiesības uz attiecīgās informācijas
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neizpaušanu” [15]. Šo atzinumu var attiecināt arī uz 2020. gada 5. februārī pieņemtajiem
Valsts policijas iekšējiem noteikumiem Nr. 3 “Valsts policijas ētikas kodekss”.

Atbildība
Valsts policijas ētikas kodeksā kā viens no profesionālās ētikas pamatprincipiem
ir iekļauta atbildība, kas 11.6. punktā tiek skaidrota šādi:
“11.6.1. nodarbinātais dienesta (amata, darba) pienākumus pilda atbildīgi, rūpīgi un
savlaicīgi, nodrošinot Valsts policijas darba efektivitāti un kvalitāti, apzinoties, ka ar
savu darbību ietekmē kopīgo Valsts policijas darba rezultātu;
11.6.2. nodarbinātais pieņem skaidrus un pamatotus lēmumus un uzņemas atbildību par tiem;
11.6.3. nodarbinātais ar Valsts policijas īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošu mantu un
citiem resursiem rīkojas saudzīgi, ekonomiski un racionāli, nepieļaujot tās nozaudēšanu,
bojāšanu vai izmantošanu savām vai citu personu privātām vajadzībām;
11.6.4. nodarbinātais, saņemot prettiesisku pavēli vai rīkojumu, ziņo amatā augstākai
amatpersonai;
11.6.5. nodarbinātais sniedz patiesu informāciju;
11.6.6. nodarbinātais ir paškritisks, atzīst un labo savas kļūdas un atvainojas par neētisku
rīcību” [11].

Zinātniskajā literatūrā atbildība tiek skaidrotā kā attieksme, kam raksturīgas rūpes
un pienākuma apziņa [29, 342].
Likuma “Par policiju” 27. pants nosaka, ka “apzināta nelikumīgas pavēles vai
rīkojuma izpildīšana neatbrīvo policijas darbinieku no atbildības” [5]. Analizējot abos
normatīvajos aktos ietvertās normas, jāsecina, ka nodarbinātajam prettiesiska pavēle
vai rīkojums nav jāpilda un par tās saņemšanu ir jāziņo amatā augstākai amatpersonai.
Turklāt likuma “Par policiju” 27. pantā ir noteikts, ka “policijas darbinieks par
prettiesisku rīcību ir atbildīgs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā” [5]. Šī normas
piemērošanas atspoguļojums ir atrodams visos rakstā analizētajos tiesas spriedumos.

Lojalitāte
Līdz 2020. gada 5. februārim lojalitāte kā profesionālās ētikas pamatprincips nebija
iekļauta Valsts policijas iekšējā normatīvajā regulējumā. Jaunajā Valsts policijas ētikas
kodeksā šis princips ir iekļauts 11.7. punktā un tiek skaidrots šādi:
“11.7.1. nodarbinātais, pildot dienesta (amata, darba) pienākumus, valsts intereses
vienmēr uzskata par primārām attiecībā pret personiskām interesēm;
11.7.2. nodarbinātais publiskos izteikumos ir lojāls pret valsti un Valsts policiju un
ievēro Valsts policijas darbības mērķi un pamatvērtības;
11.7.3. nodarbinātais ar profesionālo darbību saistītos publiskos izteikumos paskaidro
vai pauž Valsts policijas viedokli, apzinoties, ka veido sabiedrības viedokli par Valsts
policijas tēlu;
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11.7.4. nodarbinātais nepiedalās aktivitātēs, kas objektīvi varētu radīt šaubas par rīcību
valsts vai sabiedrības interesēs, traucēt profesionāli pildīt dienesta (amata, darba) pienākumus, kompromitēt vai apkaunot Valsts policiju. Valsts policija respektē nodarbināto
privātumu un neierobežo to privātās aktivitātes ārpus darba laika, ciktāl tas neasociējas
ar Valsts policiju” [11].

Latviešu literārās valodas vārdnīcā vārdam “lojalitāte” ir divi skaidrojumi: “(1) izturēšanās, rīcība, kurā izpaužas respekts pret pastāvošo varu, tās likumu ievērošana;
(2) izturēšanās, rīcība, kurā izpaužas godprātīga, korekta, cieņas pilna attieksme (pret ko)”
[32, 738].
Tā kā lojalitātes pamatprincips Valsts policijas normatīvajā regulējumā tika iekļauts
tikai 2020. gada 5. februārī, tiesu prakse, kurā būtu vērtējama šī principa neievērošana,
nav izveidojusies.

Valsts policijas vērtības
Papildus Valsts policijas 2020. gada 5. februāra iekšējos noteikumos Nr. 3 “Valsts
policijas ētikas kodekss” minētajiem profesionālās ētikas pamatprincipiem ir noteikts, ka
nodarbinātajam jārīkojas saskaņā ar šādām Valsts policijas vērtībām: piederību, sadarbību,
attīstību, cieņu un komunikāciju. 2020. gada 5. februāra iekšējos noteikumos Nr. 3 “Valsts
policijas ētikas kodekss” jēdziens “piederība” tiek skaidrots šādi:
“12.1. piederība – sevis apzināšanās kā daļu no Valsts policijas un lepošanās ar piederību
Valsts policijai” [11].

Latviešu literārās valodas vārdnīcā vārdam “piederība” ir vairāki skaidrojumi:
“(1) stāvoklis, attieksme, kam ir raksturīgas ciešas saiknes (ar ko): (2) stāvoklis, kad (kas)
ir iekļauts (kādā sistēmā, klasifikācijas grupā u. tml.); (3) stāvoklis, kad (kādam) ir īpašuma
tiesības (uz ko), kad (kas) ir (kāda) īpašumā” [35, 27].
Savukārt Valsts policijas vērtība “sadarbība” tiek skaidrota šādi:
“12.2. sadarbība – godīga, atklāta, cieņpilna, uz risinājumu vērsta komunikācija un
informācijas apmaiņa ar citiem nodarbinātajiem un iestādēm, sniedzot vai saņemot
nepieciešamo palīdzību pienākumu izpildē, iesaistīšanās jautājumu risināšanā, kas skar
vairākas Valsts policijas struktūrvienības, vairākas iestādes vai nozares un atvērtība
sadarbības iniciatīvām ar citu jomu speciālistiem, kā arī vienota mērķu izpratne un to
sasniegšana” [11].

Latviešu literārās valodas vārdnīcā vārda “sadarbība” definīcija ir šāda: “kopīga
darbība; saskaņota savstarpēja darbība, arī palīdzība” [36, 61].
Valsts policijas vērtība “attīstība” Valsts policijas ētikas kodeksā tiek skaidrota šādi:
“12.3. attīstība – pastāvīga savu kompetenču, prasmju un zināšanu pilnveidošana, atvērtība pārmaiņām, iesaistīšanās jaunu pieeju un inovāciju izmantošanā un ieguldījums
Valsts policijas attīstībā” [11].
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Latviešu literārās valodas vārdnīcā vārdam “attīstība” ir vairāki skaidrojumi:
“(1) neatgriezeniska norise (dabā), kurā rodas kvalitatīvas izmaiņas; (2) garīgā veidošanās, nobriešana, izaugsme; arī (spēju, jūtu u. tml.) izveide; (3) jaunas kvalitātes rašanās,
pāreja augstākā pakāpē, plašāka apjoma sasniegšana, pilnveidošanās (sabiedrības dzīvē,
zinātnē, mākslā u. tml.); (4) gaita, norise (notikumam, darbībai, procesam). Risinājums
(sižetam)” [29, 467].
Jēdziens “cieņa” Valsts policijas ētikas kodeksā tiek skaidrots šādi:
“12.4. cieņa – attieksme, kam raksturīga citu personību spēju, zināšanu un vērtību atzīšana, kas izpaužas kā cieņpilna komunikācija ar citiem nodarbinātajiem, iestādēm, organizācijām, komersantiem un ikvienu sabiedrības locekli, prasme uzklausīt citu viedokli,
bet viedokļu nesakritības gadījumā sniegt objektīvus un korektus argumentus” [11].

Arī Latviešu literārās valodas vārdnīcā jēdzienam “cieņa” ir vairāki skaidrojumi:
“(1) attieksme, kurai ir raksturīga (kāda cilvēka) spēju, zināšanu, nopelnu, vērtības u. tml.
atzīšana; šādas attieksmes izpausme; (2) morālā vērtība, morālā stāja, arī gods; (3) savas
vērtības, tiesību apziņa; šīs apziņas izpausme” [30, 179–180].
2020. gada 5. februāra iekšējos noteikumos Nr. 3 “Valsts policijas ētikas kodekss”
jēdziens “komunikācija” tiek skaidrots šādi:
“12.5. komunikācija – godīga, atklāta, laipna, uz risinājumu vērsta sazināšanās ar
citiem nodarbinātajiem, iestādēm, organizācijām, komersantiem un ikvienu sabiedrības locekli” [11].

Ilustrētajā svešvārdu vārdnīcā jēdziens “komunikācija” (latīņu val. communicatio –
ziņojums) tiek skaidrots šādi: “(1) sakari, sakaru sistēma, vadu sistēma (elektriskās strāvas,
ūdens, gāzes pārvadei, kanalizācijai); satiksmes ceļi; (2) sazināšanās, informācijas pārraide; (3) saskarsme, saziņa; domu, priekšstatu, jūtu u. c. apmaiņa starp cilvēkiem viņu
darbības procesā; (4) satiksmes ceļi, kas karaspēka izvietojumu rajonu saista ar bāzēm
un aizmugures rajoniem” [28, 376].
Savukārt Latviešu literārās valodas vārdnīcā jēdzienam “komunikācija” ir divi
skaidrojumi: “(1) sakari, sakaru sistēma (kādu signālu pārraidei); vadi, vadu sistēma
(elektriskās strāvas, ūdens, gāzes pārvadei, kanalizācijai); satiksmes ceļi; (2) sazināšanās;
informācijas pārraide” [32, 326]. Valodniecības pamatterminu skaidrojošajā vārdnīcā
komunikācija tiek skaidrota kā “informācijas vai domu apmaiņa starp personām; informācijas forma, kurā izmanto valodu vai citas zīmes; sazināšanās, sakari; saskarsme”, bet
“valodniecībā – sazināšanās, izmantojot valodu” [42, 344].
Rakstā analizēto jēdzienu skaidrojumi ataino, ka profesionālās ētikas pamatprincipi
un vērtības var tikt skaidrotas un izprastas dažādi, tādēļ var rasties atšķirīga interpretācija.
Lai to nepieļautu, būtu lietderīgi pilnvarot Valsts policijas Ētikas komisiju nepieciešamības
gadījumā sniegt Valsts policijas ētikas kodeksa normu skaidrojumu.

— 109 —

Socr ates

RSU elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls

2020, Nr. 3 (18)

Ēriks Treļs. Valsts policijas darbinieka profesionālās ētikas pamatprincipi

Secinājumi un priekšlikumi
Normatīvais regulējums, kas nosaka Valsts policijas darbinieka profesionālās ētikas
normas, tostarp vērtības un profesionālās ētikas pamatprincipus, vēsturiski attīstoties,
ir uzlabojies. Pozitīvi vērtējams tas, ka normu saturs kļuvis skaidrāks. Tas atvieglo darbu
tiesību piemērotājam, jo, kā atzina romiešu juristi, clara non sunt interpretanda (latīņu
val. ‘skaidri likumi nav jāinterpretē’).
Valsts policijas ētikas kodeksā ir atrunāts, ka tas nav visaptverošs ētikas vērtību,
pamatprincipu un vispārējās uzvedības noteikumu apraksts, kā arī ir noteikts, ka gadījumos, kad rīcība konkrētajā situācijā nav izskaidrota kodeksa normās, nodarbinātajam
jārīkojas saskaņā ar vispārējiem sabiedrības ētikas principiem un uzvedības normām.
Lai nepieļautu Valsts policijas ētikas kodeksa normu atšķirīgu interpretāciju un
izvērtētu nodarbinātā rīcības atbilstību vispārējiem sabiedrības ētikas principiem un
uzvedības normām, būtu lietderīgi veikt grozījumus Valsts policijas Ētikas komisijas
nolikumā, papildinot 2. nodaļas “Komisijas uzdevumi un tiesības” 5. punktu (komisijas
uzdevumi) ar 5.7. apakšpunktu šādā redakcijā: “sniegt Valsts policijas ētikas kodeksa normu
skaidrojumu” un 5.8. apakšpunktu šādā redakcijā: “izvērtēt nodarbinātā rīcības atbilstību
vispārējiem sabiedrības ētikas principiem un uzvedības normām gadījumos, kad tā nav
atrunāta Ētikas kodeksa normās”.
Valsts policijas darbinieka profesionālās ētikas pamatprincipu un Valsts policijas
vērtību saturs, kā arī iepriekšējos gados pieņemtie tiesas spriedumi, kas tika analizēti
šajā rakstā, ļauj prognozēt, ka arī turpmāk tiesa savos spriedumos, kā arī Iekšlietu ministrija un Valsts policija savos lēmumos, vērtējot policijas darbinieku rīcību, turpinās plaši
izmantot normatīvo regulējumu, kas nosaka Valsts policijas darbinieka profesionālās
ētikas normas. Tas norāda uz nepieciešamību Valsts policijas nodarbinātajiem apgūt
Valsts policijas ētikas kodeksa normas, lai nepieļautu to pārkāpumu. Būtu lietderīgi Valsts
policijas darbinieku apmācībai Valsts policijas koledžā un Rīgas Stradiņa universitātē
izstrādāt un īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmu “Valsts policijas darbinieka profesionālās ētikas pamatprincipi”.

Basic Principles of the Professional
Ethics of State Police Officers
Abstract
On 5 February 2020, in Latvia, has adopted a Code of Ethics for the State police.
This Code, on top of everything else, shall define the basic principles of the professional
ethics to be observed by the State Police personnel performing their official duties, as
well as beyond the place and time of service.
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The article aims to initiate a debate on potential problems related to the application
of the new regulatory framework.
The author offers his vision of the development a regulatory framework and how
things have changed since 2005.
Keywords: State police, police officers, professional ethics, basic principles of
the professional ethics.
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kriminalizēšanas tiesiskie aspekti
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Kopsavilkums
Šī brīža tiesiskais regulējums Latvijā par transportlīdzekļa vadītāja bēgšanu vai par
nepakļaušanos tādas personas atkārtotai vai vairākkārtējai prasībai apturēt transport
līdzekli (par bēgšanu), kura ir pilnvarota pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja dokumentus,
paredz administratīvo atbildību, proti, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam
no divsimt četrdesmit līdz četrsimt naudas soda vienībām un atņem transportlīdzekļu
vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.
Bēgšana var notikt ar iemeslu to darīt vai bez šāda iemesla, piemēram, pārbaudot
policijas darbinieku sagatavotības līmeni vai transportlīdzekļu tehniskās iespējas. Tā var
būt saistīta 1) ar personas centieniem izvairīties no atbildības par iepriekš izdarītu administratīvo pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu, 2) ar personas pārsteigšanu noziedzīga
nodarījuma izdarīšanas brīdī vai arī 3) ar citām krimināltiesiskām sekām, piemēram,
personai kāda kriminālprocesa ietvaros kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums un
noteikta šīs personas meklēšana, kuras rezultātā persona tiks ievietota ieslodzījuma vietā.
Centieni izvairīties no administratīvās atbildības vai kriminālatbildības ir biežākais
transportlīdzekļa vadītāja bēgšanas iemesls, jo bēgšanas uzsākšanas brīdī vadītajam, kurš ir
pieņēmis lēmumu par šādu rīcību, rodas kļūdains priekšstats par veiksmīgu bēgšanas rezultātu,
kas lielākoties dažādu iemeslu dēļ tomēr beidzas ar vajātā transportlīdzekļa vadītāja notveršanu.
Apzināta transportlīdzekļa vadītāja bēgšana, nepakļaujoties pilnvaroto amat
personu prasībai apturēt transportlīdzekli, galvenokārt ir saistīta ar sabiedriskās drošības un satiksmes drošības apdraudējumu, jo, vadītājam bēgot, tiek izdarīti dažādi rupji
ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi, kā rezultātā tiek apdraudēti citi ceļu satiksmes
dalībnieki, tostarp mazāk aizsargātie: gājēji, velosipēdu, mopēdu un motociklu vadītāji,
tiek braukts ne tikai pa ceļiem, bet arī pa citām vietām, kas nav paredzētas transportlīdzekļu braukšanai, proti, ietvēm, gājēju ceļiem, velosipēdu ceļiem, kā arī pa vietām,
kur transportlīdzekļu braukšanu pat nevarētu iedomāties, piemēriem, mežiem, pļavām,
skvēriem, parkiem, bērnu rotaļu laukumiem.
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Ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanas iemesli ir dažādi, galvenokārt tie ir atļautā
braukšanas ātruma pārsniegšana un transportlīdzekļa vadīšana, atrodoties alkohola,
narkotisko, psihotropo un citu apreibinošo vielu ietekmē.
Bēgot persona vairāk uzmanības pievērš notiekošajam viņa transportlīdzekļa
aizmugurē, kontrolējot operatīvā transportlīdzekļa un darbinieku rīcību, tādējādi novēr
šoties no ceļu satiksmes kontroles braukšanas virzienā, līdz ar to vadītājs rīkojas novēloti, savlaicīgi nesamazina transportlīdzekļa braukšanas ātrumu, pieņem kļūdainus
lēmumus. Ja transportlīdzeklis tiek vadīts, atrodoties alkohola, narkotisko, psihotropo
vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ir jārēķinās, ka vadītāja reakcijas laiks palielinās,
tādēļ vadītājs uz jebkurām satiksmes situācijas izmaiņām reaģē novēloti. Vienlaikus,
palielinot transportlīdzekļa braukšanas ātrumu, vadītāja redzes leņķis sašaurinās un
veidojas redzes tuneļa efekts, kas vadītājam liedz iespēju izvairīties no savlaicīgi prognozējamām ceļu satiksmes situāciju izmaiņām salīdzinājumā ar normāliem braukšanas
apstākļiem. Bēgšanas laikā transportlīdzekļu braukšanas ātrums nereti sasniedz atzīmi
200 km/h un pat vairāk.
Vajāšanu veicošā transportlīdzekļa vadītājs ir privileģētā stāvoklī attiecībā pret
bēgošā transportlīdzekļa vadītāju, jo bēgošā transportlīdzekļa vadītāja rīcība ir prognozējama, ceļu satiksmes situācija un turpmākais braukšanas virziens redzamības attālumā
ir paredzams, un tas ļauj veiksmīgāk veikt vajāšanu.
Bēgšana parasti beidzas ar bēgošā transportlīdzekļa vadītāja izraisītu ceļu satiksmes negadījumu ar vai bez cietušām vai bojāgājušām personām. Izraisītā ceļu satiksmes
negadījuma sekas nav prognozējamas, tādēļ, ja neviena persona necieš, tā ir veiksme.
Šī brīža tiesiskais regulējums nesasniedz Administratīvās atbildības likuma
13.pantā paredzēto soda mērķi, proti, administratīvais sods ir ietekmēšanas līdzeklis, kas
tiek piemērots administratīvo pārkāpumu izdarījušajai personai, lai aizsargātu sabiedrisko
kārtību, atjaunotu taisnīgumu, sodītu par izdarīto pārkāpumu, kā arī atturētu administratīvo pārkāpumu izdarījušo personu un citas personas no turpmākas administratīvo
pārkāpumu izdarīšanas [1, 13. pants].
Par to, ka administratīvā soda mērķis netiek sasniegts, liecina Valsts policijas interneta vietnē regulāri publicētie paziņojumi par kārtējā bēgošā transportlīdzekļa vadītāja
notveršanu, aprakstot vadītāja izdarītos ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus. Šādu
apgalvojumu apstiprina arī publiski pieejamie anonimizētie tiesu spriedumi, no kuriem
izriet, ka vadītāju bēgšana ir bieži sastopams pārkāpums, kura iemesls ir iepriekš izdarīts
administratīvais pārkāpums vai noziedzīgs nodarījums, un ka bēgšanas laikā tiek izraisīti
ceļu satiksmes negadījumi ar cietušām vai bojāgājušām personām vai bez tām.
Iepriekš minētais ir pietiekams pamats tam, lai lemtu par transportlīdzekļa vadītāja
bēgšanas kriminalizēšanu un vadītāja saukšanu pie kriminālatbildības par nepakļaušanos
tādas personas atkārtotai vai vairākkārtējai prasībai apturēt transportlīdzekli (par bēgšanu), kura ir pilnvarota pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja dokumentus.
Atslēgvārdi: transportlīdzekļa vadītājs, nepakļaušanās, bēgšana, ceļu satiksmes
negadījums, ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums, kriminalizēšana.
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Ievads
Kaut gan Latvijā nav apkopotu statistikas datu par to, cik bieži transportlīdzekļa
vadītāji nepakļaujas tādu personu atkārtotai vai vairākkārtējai prasībai apturēt transportlīdzekli (par bēgšanu), kuras ir pilnvarotas pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja dokumentus (policijas darbinieks, robežsargs vai muitas amatpersona), no Valsts policijas
publiskotajiem datiem un tiesu spriedumiem ir redzams, ka bēgšana joprojām ir bieži
sastopams transportlīdzekļu vadītāju izdarīts administratīvais pārkāpums.
Šādu secinājumu varu izdarīt, pamatojoties arī uz savu profesionālo pieredzi, pildot
prokurora pienākumus Rīgas Autotransporta prokuratūrā, analizējot bēgšanas iemeslus
un vērtējot bēgšanas dēļ radītās sekas kriminālprocesa ietvaros.
Transportlīdzekļa vadītāja bēgšanas aktualitāte izriet arī no nepārtrauktās sodu
bardzības pārskatīšanas par šo pārkāpumu, proti, Ceļu satiksmes likuma, kas stājies
spēkā 2020. gada 1. jūlijā, 52. panta piektajā daļā ir noteikts, ka par nepakļaušanos personas, kura ir pilnvarota pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja dokumentus, atkārtotai
vai vairākkārtējai prasībai apturēt transportlīdzekli (par bēgšanu) piemēro naudas sodu
transportlīdzekļa vadītājam no divsimt četrdesmit līdz četrsimt naudas soda vienībām
un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem [2, 52. panta piektā
daļa]. Turklāt Administratīvās atbildības likuma 16. panta otrajā daļā ir noteikts, ka viena
naudas soda vienība ir pieci euro [1, 16. panta otrā daļa].
Salīdzinot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa regulējumu, kas zaudējis
spēku 2020. gada 1. jūlijā, ar Administratīvās atbildības likuma regulējumu, kas stājies
spēkā 2020. gada 1. jūlijā, redzams, ka iepriekš paredzētais naudas sods par bēgšanu
mopēda vadītājam, kas bija simt septiņdesmit euro, un cita transportlīdzekļa vadītājam
(izņemot velosipēda vadītāju), kas bija no tūkstoš divsimt euro līdz tūkstoš četrsimt euro,
tika aizstāts ar naudas sodu jebkura transportlīdzekļa vadītājam (izņemot velosipēda
vadītāju) no divsimt četrdesmit līdz četrsimt naudas soda vienībām, t. i., no tūkstoš
divsimt euro līdz divtūkstoš euro apmērā. Tātad maksimālā naudas soda robeža tika
palielināta no tūkstoš četrsimt euro līdz divtūkstoš euro. Vienlaikus ar izmaiņu ieviešanu
tika būtiski palielināts naudas sods mopēda vadītājam no līdzšinējiem simt septiņdesmit
euro līdz minimālajam slieksnim tūkstoš divsimt euro, kā arī tika palielināts transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanas sods no četriem gadiem līdz pieciem gadiem, kas
piemērojams arī mopēda vadītājam [5, 145.5panta piektā daļa]. Vienlaikus ar izmaiņu
ieviešanu tika atcelts sods – administratīvais arests [1, 52. panta piektā daļa].
Uz transportlīdzekļa vadītāja bēgšanas radīto bīstamību, kas ir vērsta pret sabiedrības un satiksmes drošību, tieši norādīts Likuma “Par policiju” 14. panta trešās daļas
6. punktā, kurā teikts, ka policijas darbiniekam ir tiesības pielietot šaujamieroci galējas
nepieciešamības situācijā, lai apturētu transportlīdzekli, nodarot tam bojājumus, ja tā
vadītājs ar savu rīcību rada reālus draudus personu dzīvībai un veselībai un nepakļaujas
policijas darbinieka prasībai apstādināt transportlīdzekli un ja nav citas iespējas viņu
aizturēt [6, 14. panta trešās daļas 6. punkts]. Saskaņā ar Robežsardzes likuma 18. panta
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trešās daļas 4. punktu arī robežsargam ir tiesības lietot šaujamieroci, lai apturētu transportlīdzekli, nodarot tam bojājumus, ja tā vadītājs ar savu rīcību rada reālus draudus
robežsarga vai citu personu dzīvībai un veselībai un nepakļaujas robežsarga prasībai
apstādināt transportlīdzekli un nav citas iespējas viņu aizturēt [14, 18. panta trešās daļas
4. punkts].
Šaujamieroča pielietošanas gadījumā ir izšķirami divu veidu riski, pirmkārt, sabiedriskās drošības apdraudējums, kas tieši ir saistīts ar šaujamieroča pielietošanu, piemēram,
transportlīdzekļa vadīšana, personai atrodoties ievainotā stāvoklī, otrkārt, sabiedriskās un
satiksmes drošības apdraudējums, kas rodas, bēgošā transportlīdzekļa vadītājam izraisot
ceļu satiksmes negadījumu ar cietušajiem, bojāgājušajiem vai bez tiem.
Viens no pēdējiem plašu rezonansi guvušajiem bēgšanas gadījumiem bija transportlīdzekļa vadītāja bēgšana no Valsts policijas un Rīgas Pašvaldības policijas darbiniekiem,
kas norisinājās ceļa posmā no Rīgas līdz Ogrei, kuras laikā tika pielietots šaujamierocis [15].
Saskaņā ar 2020. gada 6. aprīļa publikāciju Valsts policijas interneta vietnē www.vp.gov.lv
2020. gada 3. aprīlī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvalde
Rīgas Autotransporta prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nodevusi kriminālprocesu, kas uzsākts pret automašīnas AUDI A6 vadītāju, kurš 2019. gada 24. jūlijā Rīgā,
uz Krasta ielas, atrodoties narkotisko vielu ietekmē, nepakļāvās ceļu policijas prasībai
apturēt transportlīdzekli un uzsāka bēgšanu. Valsts policijas amatpersonas uzsāka pakaļdzīšanos, taču agresīvais autovadītājs, nepakļaudamies policistu vairākkārtējai prasībai
apturēt transportlīdzekli, turpināja braukt, apdraudot citus satiksmes dalībniekus.
Pakaļdzīšanās laikā tika iesaistīti arī papildspēki. Tā turpinājās līdz pat Ogrei, kur, lai
apturētu bīstamo autovadītāju, policijai nācās pielietot šaujamieroci. Pakaļdzīšanās laikā
cieta viens no policistiem, kurš ar dažādām traumām tika nogādāts medicīnas iestādē, kā
arī tika bojāti vairāki transportlīdzekļi. Policijas darbinieki agresīvo autovadītāju aizturēja. Noskaidrojot autovadītāja identitāti, tika konstatēts, ka šī persona jau ir izsludināta
meklēšanā par citiem noziedzīgiem nodarījumiem. Šobrīd vīrietis izcieš cietumsodu par
citu iepriekš izdarītu noziedzīgu nodarījumu.
Kā paredzēts Krimināllikuma 262. panta ceturtajā daļā, automašīnas AUDI A6
vadītājam tika inkriminēta noziedzīga nodarījuma izdarīšana par ceļu satiksmes noteikumu vai transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona,
kas vada transportlīdzekli alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu
vielu ietekmē, un ja tās rezultātā cietušajam nodarīts smags miesas bojājums vai tā izraisījusi cilvēka nāvi un noziedzīgu nodarījumu, kā arī par uzbrukumu varas pārstāvim vai
citai valsts amatpersonai sakarā ar tās likumisku dienesta darbību un par uzbrukumu
personai sakarā ar tās līdzdalību noziedzīga vai cita prettiesiska nodarījuma novēršanā
vai pārtraukšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 269. panta pirmajā daļā [15].
No minētā izriet, ka transportlīdzekļa vadītājam par bēgšanas faktu ir piemērojama tikai tobrīd spēkā esošajā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētā
administratīvā atbildība, neraugoties uz to, ka bēgošā transportlīdzekļa apturēšanai
tika pielietoti šaujamieroči, un to, ka bēgšanas laikā transportlīdzekļa vadītājs izdarīja
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divus noziedzīgus nodarījumus, kas minēti Krimināllikuma 262. panta ceturtajā daļā
un 269. panta pirmajā daļā.
Rakstā paustais autora viedoklis ir pamatots arī ar profesionālo pieredzi bēgošu
transportlīdzekļu vadītāju aizturēšanā, tostarp ar šaujamieroču pielietošanu, pildot dienesta pienākumus Valsts policijā.

Darba mērķis
1. Noskaidrot ar transportlīdzekļa vadītāja bēgšanu saistīto tiesisko problemātiku.
2. Noskaidrot nepieciešamības kriminalizēt transportlīdzekļa vadītāja bēgšanu
tiesiskos aspektus.
3. Izstrādāt priekšlikumus konstatētās problemātikas risināšanai.

Materiāls un metodes
Darbā tika izmantoti nacionālie politikas plānošanas dokumenti, normatīvie akti
un tiesu spriedumi.
Pētījumā ir izmantotas šādas tiesību normu interpretācijas metodes – gramatiskā,
vēsturiskā, teleoloģiskā un sistēmiskā interpretācijas metode. Tiesību normu gramatiskā
interpretācijas metode tika izmantota, lai nonāktu pie pētījuma secinājuma, pētot tiesību
normu jēgu no gramatiskā viedokļa. Vēsturiskā tiesību normu interpretācijas metode tika
izmantota, lai noskaidrotu tiesību normu jēgu, ņemot vērā apstākļus, uz kuriem pamatojoties
tā radīta,, tiesību normu attīstību un pilnveidošanos, attiecinot to uz pētījuma nosaukumā
ietverto problemātiku. Teleoloģiskā tiesību normu interpretācijas metode tika izmantota,
lai noskaidrotu tiesību normu jēgu un ar tām sasniedzamos mērķus. Sistēmiskā tiesību
normu interpretācijas metode tika izmantota, lai noskaidrotu tiesību normas jēgu saistībā
ar citām tiesību normām, piemēram, ar blanketa normu, proti, pēc ceļu satiksmes noteikumu pārkāpuma, ņemot vērā radītās sekas, vainīgajam iestājas administratīvā atbildība
vai kriminālatbildība, kas attiecīgi ir paredzēta Ceļu satiksmes likumā vai Krimināllikumā.
Pētījuma ietvaros tika izmantotas šādas pētniecības metodes – datu salīdzinošā,
analīzes, aprakstošā un empīriskā metode. Salīdzinošā metode tika izmantota, lai salīdzinātu pētījumā gūtos datus, atrastu tajos kopīgo un atšķirīgo. Analīzes metode tika
izmantota, lai analizētu salīdzināšanas rezultātā gūtos datus, proti, kopīgo un atšķirīgo,
un rezultātus izmantotu priekšlikumu izstrādāšanā. Aprakstošā metode tika izmantota
normatīvajos aktos ietverto tiesību normu un tiesu spriedumos atspoguļoto faktisko
apstākļu aprakstīšanai, kas ir attiecināmi uz pētījuma priekšmetu. Empīriskā metode
tika izmantota, lai pētījumā gūtu datus, kas ir balstīti uz autora profesionālo pieredzi.
Pētījuma jautājumi:
1. Kāds ir bēgšanas skaidrojums?
2. Kā Ceļu satiksmes likumā paredzētais administratīvais sods par bēgšanu
ietekmē likumā paredzēto soda mērķi?
3. Kāds ir nepieciešamības kriminalizēt bēgšanu tiesiskais aspekts?
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Transportlīdzekļa vadītāja bēgšanas
tiesiskā regulējuma analīze
Ceļu satiksmes likuma ceturtajā un piektajā daļā ir nošķirti divi administratīvo
pārkāpumu sastāvi, kas saistīti ar transportlīdzekļa vadītāja nepakļaušanos apturēt
transportlīdzekli pēc pieprasījuma, proti, aplūkojamā panta ceturtajā daļā paredzēts, ka
par nepakļaušanos tādas personas prasībai apturēt transportlīdzekli, kura ir pilnvarota
pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja dokumentus, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu
transportlīdzekļa vadītājam triju naudas soda vienību apmērā [2, 52.panta ceturtā daļa].
Administratīvās atbildības piemērošana, piemērojamais soda veids un mērs par šādu
pārkāpumu, autora ieskatā, ir pamatots un samērīgs.
Atšķirībā no aplūkojamā panta piektajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma
sastāva panta ceturtajā daļā minētais administratīvais pārkāpums ir saistīts ar pilnvarotās
amatpersonas prasību neizpildīšanu pēc pirmreizējā pieprasījuma.
Savukārt Ceļu satiksmes likuma piektajā daļā paredzēts, ka par nepakļaušanos tādas
personas atkārtotai vai vairākkārtējai prasībai apturēt transportlīdzekli (par bēgšanu),
kura ir pilnvarota pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja dokumentus, piemēro naudas sodu
transportlīdzekļa vadītājam no divsimt četrdesmit līdz četrsimt naudas soda vienībām un
atņem transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem [2, 52.panta piektā daļa].
Autora ieskatā, administratīvās atbildības piemērošana, piemērojamais soda veids
un mērs par aplūkojamā panta piektajā daļā paredzēto pārkāpumu nav nedz pamatots,
nedz samērīgs, nedz tas sasniedz Administratīvās atbildības likuma 13. pantā definēto
soda mērķi.
Ceļu satiksmes likuma 52. panta piektajā daļā minētais administratīvais pārkāpums
ir izdarāms tikai ar tiešu nodomu un aktīvu pretdarbību amatpersonu aicinājumam
apturēt transportlīdzekli.
Kriminālatbildības paredzēšana par transportlīdzekļa vadītāja bēgšanu, pēc autora
domām, ir samērīga un atbilstoša un tā ir salīdzināma ar Krimināllikuma 281. panta
otrajā daļā un 262.1 panta otrajā daļā paredzētajiem noziedzīgu nodarījumu sastāviem.
To līdzība izpaužas apstāklī, ka tie ir noziedzīgi nodarījumi, kuru izdarīšanas iemesls
ir izvairīšanās no atbildības par citu iepriekš izdarītu administratīvu pārkāpumu vai
noziedzīgu nodarījumu. Šo noziedzīgo nodarījumu sastāvi ir formāli, tas nozīmē, ka nav
nepieciešams, lai iestātos materiālas sekas, un noziedzīgs nodarījums ir uzskatāms par
pabeigtu ar brīdi, kad persona uzdodas par citu personu, lai izvairītos no administratīvās
atbildības vai kriminālatbildības.
Arī ceļu satiksmes negadījuma vietas atstāšana, ja to ir izdarījis negadījumu izraisījušā transportlīdzekļa vadītājs, ja viņa izraisītajā negadījumā cietušajai personai ir nodarīti vismaz viegli miesas bojājumi, ir uzskatāms par pabeigtu noziedzīgu nodarījumu,
tiklīdz persona ceļu satiksmes negadījuma vietu ir pametusi un nav rīkojusies atbilstoši
ceļu satiksmes noteikumu prasībām neatkarīgi no tā, vai persona vēlāk ir pieteikusies
policijā vai ne.
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Abu aprakstīto noziedzīgo nodarījumu vainas forma ir tīša, proti, noziedzīgie nodarījumi ir izdarīti ar tiešu nodomu.
Paredzot kriminālatbildību transportlīdzekļa vadītājam par bēgšanu, nepakļaujoties atkārtotai vai vairākkārtējai pilnvaroto amatpersonu prasībai apturēt transportlīdzekli, noziedzīgais nodarījums būtu uzskatāms par pabeigtu ar bēgšanas uzsākšanas
brīdi, nepakļaujoties vismaz divām prasībām apturēt transportlīdzekli, neatkarīgi no
vajāšanas rezultāta. Apdraudējuma objekts šajā gadījumā būtu satiksmes drošība.
No Ceļu satiksmes likuma 25. panta pirmās daļas izriet, ka mehāniskā transportlīdzekļa vadītāja pienākums ir uzrādīt dokumentus policijas darbiniekam, robežsargam
vai muitas amatpersonai, tādējādi šīs amatpersonas ir tiesīgas pieprasīt transportlīdzekļa
vadītājam apturēt viņa vadīto transportlīdzekli [2, 25. panta pirmā daļa].
Policijas amatpersonu tiesība apturēt transportlīdzekli izriet arī no Likuma “Par
policiju” 12. panta 20. punkta, 19. panta sestās daļas. 19.1 panta piektās daļas, turklāt šādas
tiesības ir gan Valsts policijas, gan Pašvaldības policijas, gan Ostas policijas amatpersonām
[6, 12. panta 20. punkts, 19. panta sestā daļa, 19.1 panta piektā daļa]. Robežsarga tiesības
apturēt transportlīdzekļus kontrolei izriet no Robežsardzes likuma 15. panta pirmās daļas
1. punkta [14, 15. panta pirmās daļas 1. punkts].
Saskaņā ar Muitas likuma 14. panta otrās daļas 3. punktu Ministru kabinets nosaka
kārtību, kādā muitas amatpersona veic transportlīdzekļa apturēšanu Latvijas Republikas
muitas teritorijā muitas kontroles veikšanai un nogādā transportlīdzekli muitas iestādē
muitas kontroles veikšanai [10, 14. panta otrās daļas 3. punkts]. Savukārt muitas amat
personu tiesības apturēt bēgoša transportlīdzekļa vadītāju izriet arī no 2017. gada 8. augusta
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 468 “Noteikumi par atsevišķiem muitas kontroles
veidiem” 30. punkta, kurā paredzētas muitas amatpersonas tiesības, izmantojot Valsts ieņēmuma dienesta operatīvo transportlīdzekli ar iedegtu mirgojošu zilu bākuguni un ieslēgtu
skaņas signālu, ar skaļruņa palīdzību dodot atkārtotu norādījumu apturēt transportlīdzekli
un nepieciešamības gadījumā piesaistot Valsts policiju [8, 30. punkts].
Aprakstīto normatīvo aktu salīdzināšana un analīze netieši norāda uz pazīmēm, kas
būtu par pamatu bargākas atbildības noteikšanai transportlīdzekļa vadītājam par bēgšanu.

Kriminālatbildība kā priekšnosacījums likumā
paredzētā soda mērķa sasniegšanai
Kaut gan transportlīdzekļa vadītāja pienākums apturēt transportlīdzekli ir gadījumā, ja transportlīdzekļa apturēšanu veic valsts policijas darbinieks, robežsargs vai
muitas amatpersona, tiesu praksē tomēr lielākoties ir sastopami gadījumi, kas saistīti
ar nepakļaušanos tieši valsts policijas amatpersonu prasībām. Turpmāk tiks analizēti
vairāki šādi gadījumi.
Ar 2018. gada 4. jūlija Rēzeknes tiesas spriedumu persona A. ir atzīta par vainīgu
noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, kas paredzēti Krimināllikuma 262. panta pirmajā
daļā un 312. pantā, un sodīta. Pēc noziedzīgo nodarījumu kopības un spriedumu kopības
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personai A. galīgais sods noteikts – brīvības atņemšana uz 5 (pieciem) mēnešiem, atņemot
transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz 3 (trīs) gadiem 8 (astoņiem) mēnešiem un 14 (četrpadsmit) dienām.
No sprieduma aprakstošās un motīvu daļas ir redzams, ka persona A. vadīja transportlīdzekli BMW, atrodoties alkohola ietekmē, bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām
(transportlīdzekļa vadīšanas tiesības ir atņemtas) un izvairījās no tiesību ierobežošanas
soda izciešanas, kas tika noteikts ar 2015. gada 6. maija Rēzeknes tiesas spriedumu. Sprie
dumā teikts, ka apsūdzētā vadītajā transportlīdzeklī noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas
brīdī ir atradušies četri pasažieri un ka apsūdzētais, vadot transportlīdzekli apdzīvotā
vietā, ir pārsniedzis atļauto braukšanas ātrumu, kā arī nav pakļāvies Valsts policijas darbinieku prasībai apturēt transportlīdzekli, turpinājis vadīt transportlīdzekli (bēdzis) un
izraisījis ceļu satiksmes negadījumu. Tiesa šādas darbības vērtēja kā izteiktu noziedzīgu
pašpaļāvību, kas būtiski apdraudēja citu ceļu satiksmes dalībnieku, kā arī apsūdzētā
transportlīdzekļa pasažieru veselību un dzīvību. Tiesa vērtēja apsūdzētā rīcību kā klaji
nihilistisku un sabiedriski bīstamu.
No analizētā tiesas sprieduma ir redzams, ka personas A. bēgšanas iemesls bija
transportlīdzekļa vadīšana, atrodoties alkohola ietekmē un bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, kas ir atņemtas, un laikā, kad personai A. ir piemērots tiesību ierobežošanas sods, par ko ir paredzēta kriminālatbildība. Un no sprieduma ir redzams, ka
personas A. bēgšana tika pārtraukta brīdī, kad tā izraisīja ceļu satiksmes negadījumu [11].
Ar 2018. gada 14. septembra Rīgas Apgabaltiesas Krimināllietu kolēģijas
spriedumu1 krimināllietā Nr. 11520021615 ir atcelts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018. gada 7. februāra spriedums un apsūdzētais A. L. ir atzīts par vainīgu
noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 262.1 pantā, un sodīts
ar piespiedu darbu uz 120 (simt divdesmit) stundām, atņemot tiesības vadīt transport
līdzekļus uz 2 (diviem) gadiem par to, ka ir vadījis transportlīdzekli BMW 730 pa Duntes
ielu no Tilta ielas puses Dambja ielas virzienā, Rīgā, bez transportlīdzekļa vadīšanas
tiesībām, kas ir atņemtas, un pēc transportlīdzekļa apturēšanas atteicās no medicīniskās
pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai asinīs un narkotisko, psihotropo vielu
ietekmes pārbaudes.
Analizējot spriedumu, secināms, ka persona A. L. transportlīdzekli ir apturējusi
tikai pēc tam, kad A. L. vadītā transportlīdzekļa braukšanas trajektoriju aizšķērsoja policijas dienesta transportlīdzeklis un tikai pēc ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanas ar to.
Faktiski persona A. L. bēga un transportlīdzekli apturēja tikai pēc satiksmes negadījuma
izraisīšanas, ietriecoties Valsts policijas transportlīdzeklī. No sprieduma motīvu daļas
izriet, ka A. L. vadīja transportlīdzekli bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, atrodoties narkotisko vielu ietekmē, kas ir konstatēta klīniski, tādējādi secināms, ka bēgšana
bija saistīta ar izvairīšanos no kriminālatbildības par transportlīdzekļa vadīšanu bez
1

Šajā un nākamajā analizētajā tiesu spriedumā raksta autors bija procesa virzītājs pirmstiesas krimināl
procesā un apsūdzības uzturētājs tiesā.
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transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām (transportlīdzekļa vadīšanas tiesības ir atņemtas)
un atrodoties narkotisko vielu ietekmē, kas bija gan bēgšanas, gan atteikšanās no medicīniskās pārbaudes iemesls [12].
Ar 2019. gada 18. februāra Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas
spriedumu krimināllietā Nr. 11520080416 apsūdzētais A. ir atzīts par vainīgu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, kas paredzēti Krimināllikuma 253.2 panta pirmajā daļā,
262. panta otrajā daļā un 262.1 panta otrajā daļā, un sodīts. Kā galīgais sods pēc noziedzīgu
nodarījumu kopības, veicot daļēju sodu saskaitīšanu, A. ir noteikts – brīvības atņemšana
uz 10 (desmit) mēnešiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz 5 (pieciem)
gadiem, par to, ka A. vadīja transportlīdzekli BMW 318, ar kuru brauca pa Kreimeņu
ielu no Meldru ielas puses Augusta Dombrovska ielas virzienā, Rīgā, bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, atrodoties narkotisko vielu ietekmē, izraisīja ceļu satiksmes
negadījumu, kurā vieglus miesas bojājumus guva persona B., pēc negadījuma izraisīšanas
A. atstāja ceļu satiksmes negadījuma vietu bēgot.
No sprieduma motīvu daļas izriet, ka personas A. bēgšanas iemesls bija saistīts ar
izvairīšanos no kriminālatbildības par narkotisko vielu lietošanu gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas un brīdinājuma izteikšanas un par transportlīdzekļa vadīšanu
bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, atrodoties narkotisko vielu ietekmē. Taču ceļu
satiksmes negadījuma vietas atstāšana bija saistīta arī ar kriminālatbildības iestāšanos
par miesas bojājumu nodarīšanu transportlīdzekļa pasažierim, kas atradās personas A.
vadītajā transportlīdzeklī [13].
Ar 2019. gada 26. aprīļa Zemgales rajona tiesas spriedumu apsūdzētais A. ir
atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma
262.1 panta pirmajā daļā, un sodīts ar brīvības atņemšanu uz 4 (četriem) mēnešiem un
transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu uz 4 (četriem) gadiem.
No sprieduma aprakstošās un motīvu daļas ir redzams, ka persona A. vadīja
transportlīdzekli bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām (transportlīdzekļa vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas), bēga no policijas, izraisīja ceļu satiksmes
negadījumu, nobraucot no ceļa braucamās daļas, un pēc negadījuma atteicās no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai asinīs un narkotisko, toksisko,
psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes. Alkohola ietekme
personai A. ir konstatēta klīniski. Secināms, ka personas A. bēgšanas iemesls bija transportlīdzekļa vadīšana bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām un atrodoties alkohola
ietekmē [18].
No analizētajiem tiesu spriedumiem ir redzams, ka tie ir saistīti ar noziedzīgu
nodarījumu izdarīšanu, kas ir vērsti pret satiksmes drošību, taču tiesu praksē ir arī gadī
jumi, kad transportlīdzekļa vadītāja bēgšana ir saistīta ar citu, smagāku, noziedzīgu
nodarījumu izdarīšanu, piemēram, bēgšana pēc bruņotas laupīšanas, kā tas atspoguļots
2015. gada 23. janvāra Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas spriedumā
lietā Nr. 11331073813 [4]. Šādos gadījumos transportlīdzekļa vadītāja bēgšana ir īpaši
bīstama satiksmes un sabiedrības drošībai.
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Šobrīd transportlīdzekļa vadītāja bēgšana ir administratīvs pārkāpums, nevis
noziedzīgs nodarījums, un transportlīdzekļa vadītāja bēgšana nav neviena noziedzīga
nodarījuma kvalificējošā pazīme, tādēļ ir loģiski, ka bēgšanas fakts lēmumā par personas
saukšanu pie kriminālatbildības par tāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas ir saistīts
ar bēgšanu, bieži netiek atspoguļots.
Raksta autora darba pieredzē ir bijis gadījums, kad bēgošā transportlīdzekļa vadītāja
bēgšanas laikā izraisītā ceļu satiksmes negadījumā bojā gāja notriekts gājējs, taču nedz
lēmumā par personas saukšanu pie kriminālatbildības, nedz spriedumā tas netika aprak
stīts, jo bēgšana nav noziedzīga nodarījuma kvalificējošā pazīme. Apsūdzētais konkrētajā
gadījumā tika saukts pie kriminālatbildības par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, kas
paredzēti Krimināllikuma 262. panta ceturtajā daļā, 262.1 panta otrajā daļā, 253.2 panta
pirmajā daļā un 253. panta pirmajā daļā. Ar pirmās instances tiesas spriedumu personai
tika noteikts sods pēc noziedzīgu nodarījumu kopības brīvības atņemšana uz 8 (astoņiem)
gadiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz 5 (pieciem) gadiem, bez mantas
konfiskācijas un probācijas uzraudzība uz 2 (diviem) gadiem.
Savukārt citā gadījumā pēc tikko uzsāktas bēgšanas transportlīdzekļa vadītājs izraisīja ceļu satiksmes negadījumu, kurā bojā gāja viņa vadītā transportlīdzekļa pasažieris, bet
pasažiere guva smagus miesas bojājumus. Ar apgabaltiesas spriedumu apsūdzētais tika
sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas paredzēts Krimināllikuma 262. panta
ceturtajā daļā, ar brīvības atņemšanu uz 6 (sešiem) gadiem un 6 (sešiem) mēnešiem,
atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz 8 (astoņiem) gadiem.
No šajā nodaļā analizētajiem un apkopotajiem tiesu spriedumiem ir secināms, ka
administratīvais sods, kas šobrīd ir paredzēts par transportlīdzekļa vadītāja bēgšanu, ir
pārāk maigs, tādēļ nesasniedz likumā paredzēto mērķi un neattur pārkāpuma izdarītājus
un citas personas no pārkāpumu izdarīšanas nākotnē, līdz ar to rada potenciālu sabiedrības un satiksmes drošības apdraudējumu.
Ņemot vērā minēto, tad, kriminalizējot transportlīdzekļa vadītāja bēgšanu, tas
būtu klasificējams kā noziedzīgs nodarījums ar formālu sastāvu, kura objekts ir satiksmes
drošība, objektīvā puse – aktīva darbība, subjekts – transportlīdzekļa vadītājs, subjektīvā puse – tiešs nodoms. Noziedzīga nodarījuma sastāvs būtu konstatējams ar transportlīdzekļa vadītāja nepakļaušanos apturēt transportlīdzekli jau pēc otrā pieprasījuma
to izdarīt.
Krimināllikumā paredzētajai atbildībai par transportlīdzekļa vadītāja bēgšanu
ir jābūt tuvu tādai, kāda ir paredzēta par negadījuma vietas atstāšanu, ja negadījuma
rezultātā ir iestājušās Krimināllikuma 260. pantā paredzētās sekas un negadījuma vietu
ir atstājis negadījumu izraisījušā transportlīdzekļa vadītājs, proti, brīvības atņemšana uz
laiku līdz trim gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas
sods, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz septiņiem gadiem
[3, 262.1panta otrā daļa].
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Sabiedrības ieguvums
Darbs pie ceļu satiksmes drošības uzlabošanas un ceļu satiksmes negadījumu novēršanas, samazinot cietušo un bojāgājušo skaitu, ir viens no Eiropas Savienības mērķiem
tuvākajos gados. Šāds uzdevums ir ietverts gan Eiropas Savienības, gan Latvijas politikas
plānošanas dokumentos ceļu satiksmes drošības jomā. Eiropas Komisijas 2011. gada
28. marta Baltajā grāmatā “Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu – virzībā uz
konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu” saistībā ar ceļu satiksmes drošību
izvirzīts ambiciozs mērķis – līdz 2050. gadam panākt, lai uz autoceļiem bojāgājušo skaits
tuvotos nullei. Saskaņā ar šo uzdevumu Eiropas Savienības mērķis ir uz pusi samazināt
bojāgājušo skaitu līdz 2020. gadam, tālāk turpinot proporcionālu bojāgājušo skaita samazinājumu līdz 2050. gadam.
Eiropas Komisijas 2010. gada 20. jūlija paziņojumā Eiropas Parlamentam, Padomei,
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Virzoties uz
Eiropas ceļu satiksmes drošības telpu: ceļu satiksmes drošības politikas ievirzes 2011.–
2020. gadam”, atsaucoties uz Eiropas Savienības izvirzīto mērķi 2020. gadam par bojāgājušo un cietušo skaita samazinājumu, tiek norādīts, ka ir jānodrošina tādu pasākumu
kopums, kas sabalansēti aptvers visas nozares, kuras ir tiešā vai netiešā mērā saistītas ar
ceļu satiksmes drošību.
Savukārt aktuāls Latvijas nacionālais politikas plānošanas dokuments ir 2017. gada
4. aprīļa Ministru kabineta rīkojums Nr. 180 “Par Ceļu satiksmes drošības plānu 2017.–
2020. gadam”. Dokumenta mērķis ir panākt, lai 2020. gadā ceļu satiksmes negadījumos
cietušo un bojāgājušo skaits samazinātos par 50 %, salīdzinot ar 2010. gadu. Viens no
nacionālā politikas plānošanas dokumentā paredzētajiem rīcības pasākumiem plānā
paredzētā mērķa sasniegšanai ir grozījumi normatīvajos aktos, lai novērstu pārkāpumus
ceļu satiksmē. Vienlaikus Ceļu satiksmes drošības plānā ir norādīta atsauce uz Valsts
policijas un Latvijas Universitātes 2015. gadā veikto pētījumu par smago ceļu satiksmes
negadījumu iemesliem, kas notikuši laika posmā no 2013. gada 1. jūlija līdz 2014. gada
30. jūnijam, un to ietekmējošiem faktoriem. Pētījumā ir arī norādīts, ka, veicot analīzi par
apstākļiem smago ceļu satiksmes negadījuma brīdī, tika secināts – 40 % ceļu satiksmes
negadījumu ir saistīti ar atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, savukārt alkohola vai
citu apreibinošo vielu lietošana ir bijusi par vienu no iemesliem 11 % ceļu satiksmes negadījumu. Lai arī tikai 11 % no smagajiem ceļu satiksmes negadījumiem pētījumā ietvertajā
laika periodā ir izraisītas alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē, secināts, ka 54,4 % no
šiem vadītājiem ir jau iepriekš sodīti par braukšanu reibumā (41,7 % motociklu, mopēdu
vai motorolleru vadītāju, savukārt 58,3 % vieglā automobiļa vadītāju) [9].
No minētā izriet, ka atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana un transportlīdzekļu
vadīšana alkohola ietekmē ir viens no smagu ceļu satiksmes negadījumu izraisīšanas
iemesliem. Savukārt no raksta iepriekšējā nodaļā analizētajiem tiesu spriedumiem izriet,
ka bēgšana lielākoties ir saistīta gan ar braukšanas ātruma pārsniegšanu, gan ar transportlīdzekļa vadīšanu, transportlīdzekļa vadītājam atrodoties alkohola ietekmē.
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Varētu prognozēt, ka transportlīdzekļa vadītāja bēgšanas kriminalizēšana, pirmkārt, atturēs transportlīdzekļu vadītājus no bēgšanas, otrkārt, tā novērsīs bēgšanas dēļ
izraisītos ceļu satiksmes negadījumus, tostarp ar cietušajām un bojāgājušajām personām,
tādējādi, virzoties uz Eiropas Savienības politikas plānošanas dokumentā izvirzīto mērķi,
proti, panākt, lai 2050. gadā ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaits tuvotos nullei.

Secinājumi
Transportlīdzekļa vadītāja bēgšanas iemesli galvenokārt ir saistīti ar centieniem
izvairīties no atbildības par iepriekš izdarītiem administratīviem pārkāpumiem vai noziedzīgiem nodarījumiem, par kuru izdarīšanu bieži ir paredzēta bargāka atbildība nekā
par pašu bēgšanu.
Transportlīdzekļa vadītāja rīcība – bēgšana – viņam rada ilūziju par iespēju izvairīties no administratīvās atbildības vai kriminālatbildības, taču transportlīdzekļa vadītāja
vajāšana gandrīz visos gadījumos beidzas ar vadītāja apturēšanu un notveršanu vai ar
bēgošā transportlīdzekļa vadītāja izraisītu ceļu satiksmes negadījumu ar cietušajiem,
bojāgājušajiem vai bez tiem.
Satiksmes drošības apdraudējums bēgšanas laikā galvenokārt ir saistīts ar atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, atsevišķos gadījumos braucot ar ātrumu, kas ir
tuvu 200 km/h, vai bēgšanas laikā vadot transportlīdzekli, vadītājam atrodoties alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē, ar transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām
vai bez tām.
Bēgšanas kriminalizēšana palīdzēs atturēt transportlīdzekļu vadītājus no bēgšanas
un vienlaikus samazināt izraisīto ceļu satiksmes negadījumu skaitu ar cietušajiem, bojāgājušajiem vai bez tiem, tādējādi tuvinot Latvijas satiksmes drošības rādītājus Eiropas
Savienības izvirzītajam ambiciozajam mērķim, lai 2050. gadā nebūtu ceļu satiksmes
negadījumi ar bojāgājušām personām.
Atbildībai par transportlīdzekļa vadītāja bēgšanu ir jābūt pielīdzināmai atbildībai,
kāda ir paredzēta par ceļu satiksmes negadījuma vietas atstāšanu, ja negadījuma rezultātā
iestājas Krimināllikuma 260. pantā paredzētās sekas.
Kā priekšlikumu autors piedāvā Krimināllikuma XXI nodaļu (Noziedzīgi nodarījumi pret satiksmes drošību) papildināt ar Krimināllikuma 262.2 pantu un izteikt to
šādā redakcijā:
“Par nepakļaušanos tādas personas atkārtotai vai vairākkārtējai prasībai apturēt trans
portlīdzekli (par bēgšanu), kura ir pilnvarota pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja
dokumentus – soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu
brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz septiņiem gadiem.”

Lai sasniegtu politikas plānošanas dokumentos paredzētos mērķus, svarīgi ir
sabiedrību informēt un izglītot par to, kādas juridiskās sekas bēgšanas rezultātā iestā
sies noziedzīga nodarījuma subjektam.
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Piemēram, viens no iemesliem, kādēļ negadījumu izraisījušā transportlīdzekļa
vadītājs bieži izdara Krimināllikuma 262.1 panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo
nodarījumu, atstājot ceļu satiksmes negadījuma vietu, ja ir iestājušās Krimināllikuma
260. pantā paredzētās sekas, ir transportlīdzekļu vadītāju nezināšana un nepietiekama
izglītotība par rīcību pēc ceļu satiksmes negadījuma, ja ceļu satiksmes negadījumā ir
cietušas personas.

Legal Aspects of Vehicle Escape Criminalisation
Abstract
The current legal regulation in Latvia regarding the fleeing of a driver or the failure
to comply with the repeated requirement of such a person to stop a vehicle (for escape),
which has been authorised to check the driver’s documents, provides for administrative responsibility, namely that the moped driver is subject to a fine of one hundred
and seventy euros, while the driver of another vehicle (except drivers of bicycles) apply
administrative arrest from ten to fifteen days, imposed fines ranging from a thousand
two hundred to a thousand four hundred euros and subtract the right to drive for
four years.
An escape may be caused by a reason or without it, for example, by checking the level
of training of police officers or technical capabilities of vehicles. Secondly, the escape may
be linked to a person’s efforts to avoid liability for an administrative offence previously
committed or a criminal offence or a person being surprised at the time of committing a criminal offence. Thirdly, it may be related to other criminal consequences, for
example, a person who has suitable means of security within the framework of criminal
proceedings – arrest and search for that person, which will result in the person being
placed in custody.
Efforts to avoid administrative responsibility or criminal liability are the most
frequent reasons for the driver’s escape, since at the time of the start of the escape;
the driver who has decided to do so has a false impression of a successful escape, which
for various reasons ends in capturing the persecuted driver.
According to the Author, the deliberate escape of the driver without being subject
to the requirement of authorised officials to suspend the vehicle is mainly related to
a threat to public safety and road safety, as the driver is fleeing, a variety of unacceptable
road traffic offences are committed, resulting in the risk of other road users, including
vulnerable, pedestrian, cycling mopeds, and motorcycle drivers, not only on the roads
but also in other places that are not intended for driving vehicles, namely sidewalks,
pedestrian roads, cycling paths, etc., as well as in places where driving cannot even be
imagined, for example, forests, meadows, squares, parks, children’s playgrounds, courtyards and other places.
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Generally, the escape concludes with capturing the pursued driver immediately
after the road accident he has caused.
The causes of creating a road accident vary, mainly due to over-speeding or driving
the vehicle under the influence of alcohol, narcotics, psychotropic and other intoxicating
substances.
When fleeing, the person pays more attention to what is happening in the rear
of his vehicle, by controlling the behaviour of the operating vehicle and the personnel,
thereby avoiding road traffic control in the direction of driving, so that the driver’s actions
are delayed, they do not reduce the speed of the vehicle in due time, make erroneous
decisions, etc.
If the vehicle is driven under the influence of alcohol, narcotic, psychotropic or
other intoxicating substances, it must be considered that the driver’s response time is
increasing, so that the driver reacts late to any change in the traffic situation.
Simultaneously, as the driving speed increases the driver’s visual angle decreases
and creates a visual tunnel effect that prevents the driver from avoiding timely predictable
changes in road conditions compared to normal driving conditions.
During the flight, the vehicle’s speed often reaches the 200 km/h mark or even more.
The driver of the pursuing vehicle is in a more privileged position than the driver
of the fleeing vehicle because the behaviour of the fleeing driver is predictable, the traffic
situation and the future direction of travel within sight are predictable and allow for
more successful pursuit.
The flight shall normally result in a road accident caused by the driver of the fleeing
vehicle, with or without victims or fatalities. In the Author’s view, the consequences of
the road accident caused are not predictable; if no one suffers, it is a success.
The current legal regulation does not achieve the purpose of punishment provided
for in Article 22 of the Latvian Code of Administrative Violations, namely, administrative
punishment is a means of liability and is applied to educate a person who has committed
an administrative violation in the spirit of observance of laws and so that the offender,
as well as other persons, does not commit a new offense.
It must be regarded that the purpose of administrative penalty is not achieved,
according to the statements regularly published on the website of the State Police regarding
the capture of the driver of another fleeing vehicle, describing road traffic offences committed by the driver. This assertion is confirmed by publicly available anonymised court
judgments, which show that the flight of drivers is a common offense caused by a previous
administrative or criminal offense and that road accidents with or without victims occur
during the escape.
In the opinion of the Author, there are sufficient grounds for deciding on the criminalisation of the driver’s flight and the criminalisation of the driver for non-compliance
with the repeated or repeated requirement of a person to suspend a vehicle (for escape)
authorised to inspect the driver’s documents.
Keywords: driver, disobedience, escape, road accident, traffic violation, criminalisation.
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Kopsavilkums
Saskaņā ar Civillikuma 1907. pantu zemesgrāmatās ierakstītas saistību tiesības
nav pakļautas noilgumam. Minētā norma raisa jautājumu, vai arī tāda saistību tiesība,
kas ir nodrošināta ar zemesgrāmatā reģistrētu hipotēku, nav pakļauta noilgumam. Savā
praksē Augstākā tiesa ir lēmusi, ka 1907. pants neattiecas uz šādām saistību tiesībām.
Proti, tiesas ieskatā arī ar hipotēku nodrošinātās saistību tiesības ir pakļautas noilgumam.
Rakstā Civillikuma 1907. panta saturs tiek analizēts, izmantojot sistēmisko un
vēsturisko interpretācijas metodi, kā arī pirmskara doktrīnas atziņas. Autors secina, ka
vismaz gadījumos, kad pats parādnieks ir arī hipotēkas devējs, hipotēkas nodibināšana
pār parādnieka īpašumu pārtrauc noilguma termiņa tecējumu attiecībā uz nodrošināto
prasījumu.
Atslēgvārdi: hipotēka, noilgums, ķīlas tiesība, saistību tiesības.

Ievads
Latvijas Civillikuma [1] (turpmāk – CL) 1907. pantā ir noteikts, ka “[n]oilgumam
nav pakļautas zemesgrāmatās ierakstītas saistību tiesības, izņemot no tādām tiesībām
izrietošas blakus tiesības, kam iestājies termiņš”. Acīmredzot minētā CL norma raisa
jautājumu, vai arī ar hipotēku nodrošinātie prasījumi nav pakļauti noilgumam, proti,
vai saistību tiesība, kuru nodrošina hipotēka, neizbeigsies arī tad, ja kreditors nav savu
tiesību izmantojis likumā noteiktā noilguma termiņā? Šāds jautājums nav tikai teorētisks, tam ir arī praktiska nozīme. Uz to norāda 2017. gada 4. jūlija spriedums lietā
Nr. C20229814 (SKC248/2017) (turpmāk – Spriedums) [2], kurā Augstākajai tiesai bija
jālemj, vai CL 1907. pants ir piemērojams arī ar hipotēku nodrošinātiem prasījumiem.
Savā argumentācijā Augstākā tiesa norādīja, ka CL 1907. pantam ir nozīme tikai tajos
gadījumos, kad likumā tieši noteikts (piemēram, 2057., 2063. un 2126. pantā), ka zināmu
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saistību var ierakstīt zemesgrāmatā. Tādējādi tiesas skatījumā CL 1907. pants neesot
piemērojams ar hipotēku nodrošinātiem prasījumiem un šādi prasījumi esot pakļauti
noilgumam.
Ņemot vērā, ka, pēc autora domām, Augstākās tiesas pieeja nav atzīstama par
pareizu, raksta mērķis ir pamatot, ka CL 1907. pants ir piemērojams arī ar hipotēku
nodrošinātiem prasījumiem. Te gan jānorāda, ka Augstākajai tiesai, gatavojot Spriedumu,
bija jāizvērtē gadījums, kad ieķīlātais nekustamais īpašums piederēja trešajai personai,
nevis pašam parādniekam. Taču Augstākās tiesas atziņas ir formulētas tādējādi, ka tajās
netiek nošķirti gadījumi, kad lietu ieķīlā parādnieks vai trešā persona. Rakstā autors
analizējis tipiskāko ķīlas gadījumu, kad tieši parādnieks ir ieķīlājis ķīlas objektu. Arī šī
raksta secinājumi ir attiecināmi tieši uz gadījumu, kad lietu ieķīlā pats parādnieks.
Darbā ir izmantota vēsturiskā metode, lai sniegtu ieskatu attiecīgo CL normu vēstu
riskajā attīstībā, un analītiskā metode, ar kuras palīdzību tika analizēti dažādu autoru
viedokļi par ķīlas un noilgumu institūtu mijiedarbību.

Augstākās tiesas spriedums un tajā
izmantotā argumentācija
Augstākā tiesa izskatīja jautājumu, vai ar hipotēku nodrošinātie prasījumi ir
pakļauti noilgumam. Īsumā lietas izklāsts: 2006. gadā kāda Latvijas banka bija noslēgusi
aizdevuma līgumu ar fizisku personu. Parādnieka saistību nodrošināja trešā persona ar
savu nekustamo īpašumu. 2010. gada jūnijā parādnieks pārstāja pildīt savas saistības par
aizdevuma atmaksu un procentu maksājumiem, bet tā paša gada novembrī aizdevēja
vienpusēji atkāpās no aizdevuma līguma un pieprasīja parādniekam un trešajai personai
dzēst saistības. Šo pieprasījumu parādnieks un trešā persona ignorēja. Nākamo atgādinājumu parādnieks un trešā persona saņēma jau 2014. gadā. Tajā pašā gadā banka cēla
prasību pret parādnieku par saistības izpildi un pret ķīlas devēju par ieķīlātā nekustamā
īpašuma pārdošanu izsolē.
Ar Liepājas tiesas 2014. gada 9. decembra spriedumu prasība tika apmierināta.
Savukārt ar 2015. gada 5. maija spriedumu Kurzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas
kolēģija prasību noraidīja. Apelācijas tiesa pamatoja savu spriedumu ar noilgumu. Tiesa
norādīja, ka komercdarījumi noilgst trīs gadu laikā un šajā gadījumā termiņš sācis ritēt
no 2010. gada 15. novembra, kad aizdevēja atkāpusies no līguma. Tādējādi termiņš esot
beidzies 2013. gada 15. novembrī, taču prasība tiesā celta 2014. gada 14. jūlijā. Savukārt
2014. gada 15. aprīļa Latvijas bankas brīdinājums parādniekam un trešajai personai
neesot pārtraucis un apturējis noilgumu, jo tas nosūtīts pēc prasības noilguma termiņa beigām.
Aizdevējs iesniedza kasācijas sūdzību, tomēr Augstākā tiesa to noraidīja, atzīstot,
ka saskaņā ar 1907. pantu noilgumam nav pakļautas tikai zemesgrāmatās ierakstītas
saistību tiesības. Savukārt hipotēka ir lietu tiesība uz lietu, no kuras kreditors var apmierināt saistībtiesisko prasījumu. Pats fakts, ka šāda lietu tiesība nodrošina saistību tiesību,
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nemainot ķīlas liettiesisko dabu. Turklāt ar ierakstu zemesgrāmatā tiek nodibināta hipotēka kā lietu tiesība, bet šādam ierakstam nav ietekmes uz saistību tiesības spēku. Līdz
ar to Augstākās tiesas ieskatā 1907. pantam ir nozīme tikai tajos gadījumos, kad likums
tieši nosaka (piemēram, 2057., 2063. un 2126. pantā), ka zināmu saistību var ierakstīt
zemesgrāmatā.
Pamatojot savus secinājumus, Augstākā tiesa plaši analizēja Vladimira Bukovska
grāmatu “Civīlprocesa mācību grāmata” [4]. Jānorāda, ka šajā grāmatā ir aplūkots civil
process un ka šī iemesla dēļ diez vai tā ir pats vērtīgākais avots CL 1907. panta interpretācijai. Tomēr vēl būtiskāks ir apstāklis, ka arī šajā Bukovska grāmatā teikto Augstākā tiesa
izprata kļūdaini. Pirmkārt, Augstākā tiesa norādīja, ka Bukovskis savā grāmatā apspriež
specifisku situāciju, kurā pastāvēja divu nedēļu termiņš, kurā kreditoriem bija jāpiesakās
parādnieka mantas izsolei, jo pretējā gadījumā viņu prasījumi noilgtu. Šis apsvērums bija
par pamatu tiesai atzīt, ka Bukovska secinājumi neesot tieši piemērojami CL 1907. panta
interpretācijai. Taču šāds uzskats ir kļūdains, jo Bukovskis norādīja, ka “hipotekārie prasījumi skaitās par publiskiem un nenoilgst (Civīllik. 1597. un 3636. p.)”. [4, 654] Šis ir skaidrs
apgalvojums, kas autora skatījumā nevar tikt attiecināts tikai uz kādu specifisku situāciju
saistībā ar mantas izsoli. Turklāt Bukovkis atsaucās uz Baltijas vietējo likumu kopojuma
(turpmāk – BVLK) 1597. un 3636. pantu, kuros nebija ne vārda par jebkāda veida izsolēm.
Tieši pretēji – tie bija formulēti kā vispārīgas privāttiesību normas.
Turklāt Augstākā tiesa uzsvēra, ka Bukovska secinājumi ir pamatoti arī ar BVLK
1597. pantu. Šajā normā bija teikts, ka “[h]ipotēkas dzēš pēc tiem pašiem noteikumiem,
kādi norādīti visām ķīlas tiesībām (1414. un turpm. p.), tikai ar atšķirību, ka noilgums uz
hipotēkām neattiecas” [5, 211]. Līdz ar to Augstākā tiesa secināja, ka Bukovskis runāja tieši
par hipotēkas, nevis prasījuma noilgumu. Šāda loģika ir nepareiza. Pirmkārt, Bukovskis
grāmatas tekstā norādīja, ka hipotekārie “prasījumi” nenoilgst. Otrkārt, patiešām BVLK
1597. pantā runa bija par pašas hipotēkas nenoilgšanu, nevis nodrošinātā prasījuma
nepakļaušanos noilgumam. Tomēr apstāklim, ka BVLK 1597. pantam saturiski identiska
norma nav iekļaut CL, nevar būt tāda nozīme, ka CL kontekstā hipotekārie prasījumi
noilgtu, jo šādiem prasījumiem ir piemērojams CL 1907. pants, kas saturiski ir identisks BVLK 3636. pantam. Treškārt, pamatojot savu pozīciju, Bukovskis tieši atsaucās arī
uz BVLK 3636. pantu, kurā savukārt noteikts, ka zemesgrāmatā ierakstītas saistības nav
pakļautas noilgumam. Līdz ar to var atzīt, ka Augstākās tiesas mēģinājums interpretēt
Bukovska tekstu nav bijis veiksmīgs, tiesas argumentācija ir nepārliecinoša, tāpēc būtu
vajadzīga CL 1907. panta dziļāka izpēte.

Ieskats CL 1907. panta tapšanas vēsturē
CL 1907. panta pamatā ir BVLK 3636. pants, kurā bija noteikts, ka “[n]oilgums
neattiecas uz zemes grāmatās ievestām prasījumu tiesībām, izņemot no tādiem prasījumiem izrietošas blakus tiesības, kā, piemēram, procentus un citas tamlīdzīgas saistības,
kam iestājies termiņš” [5, 491]. Aleksandrs Nolde ir izdarījis pieņēmumu, ka šīs likuma
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normas teksts ticis pārņemts no Saksijas Civillikuma 151. panta [14, 612], kurā teikts, ka
nenoilgst prasījumi no ģimenes stāvokļa, kopīga īpašuma dalīšanas, robežu noteikšanas
un zemes un hipotēku reģistros (grāmatās) ierakstītām tiesībām, izņemot prasījumus
par procentu maksājumiem un citas blakus tiesības, kurām jau iestājies termiņš [7, 34].1
Par to, ka šī likuma norma aptvēra ar hipotēku nodrošinātas saistības, liecina tā paša
likuma 462. pants, kurā ir precizēts, ka hipotēku reģistrā ierakstīti prasījumi nav pakļauti
noilgumam. Šajā likuma normā ir precizēts, ka attiecībā uz periodiskiem pienākumiem
un pienākumu maksāt procentus, kuriem ir iestājies termiņš, nav izmantojamas ķīlas
tiesības, ja tie ir noilguši [7, 91].2
Tādējādi ir pamats uzskatīt, ka BVLK sastādītāji BVLK 3636. panta tekstu ir pārņēmuši no Saksijas Civillikuma, kurā analoģiska norma noteica, ka ar hipotēku nodrošināti prasījumi nav pakļauti noilguma ietekmei. Šādu interpretāciju apstiprina arī virkne
pirmskara avotu.

Pirmskara literatūrā rodamais viedoklis
Pirms vērst lasītāja uzmanību uz pirmskara literatūrā dominējušo viedokli, jāpalūkojas plašāk uz BVLK un CL normām, kurās ir runa par ķīlas tiesību un noilguma
mijiedarbību. Šādas normas ir vairākas. Pirmkārt, jau minētais BVLK 3636. pants un
CL 1907. pants. Taču BVLK bija arī jau minētais 1597. pants, kurā bija teikts, ka “[h]ipotēkas
dzēš pēc tiem pašiem noteikumiem, kādi norādīti visām ķīlas tiesībām (1414. un turpm.
p.), tikai ar atšķirību, ka noilgums uz hipotēkām neattiecas” [5, 211]. Šobrīd CL 1379. pantā
ir noteikts, ka “[h]ipotēkas dzēš pēc tiem pašiem noteikumiem, kādi norādīti visām ķīlas
tiesībām (1309. un turpm. p.)”.
Papildus tam BVLK bija arī 1422. un 1423. panti. BVLK 1422. pantā bija noteikts,
ka “[a]r noilgumu ķīlas tiesība izbeidzas, ja trešā persona, nezinādama par lietas ieķīlājumu, iegūst to par īpašumu kā brīvu ar ieilgumu [..]” [5, 196–197]. Taču šīs likuma
normas piezīmē bija norādīts, ka tā neattiecas uz zemesgrāmatā ierakstītām hipotēkām.
BVLK 1423. pantā bija teikts: “[..] ja ķīlas ņēmējs likumiskā noilguma laikā neizlieto savu
ķīlas tiesību, ceļot prasību tiesā, viņam izbeidzas prasības tiesība un līdz ar to arī ķīlas
tiesība” [5, 197]. Arī šim pantam bija pievienota piezīme: “Šis noteikums neattiecas ne
uz hipotēkām, ne uz rokas ķīlām, ja vien ķīlas ņēmējs ķīlu nav izlaidis no savām rokām”
[5, 197]. Identiska norma, kurā būtu pieminēta hipotēka, nav ietverta CL.
1

2

Saksijas Civillikuma 151. panta pilns teksts vācu valodā: “Unverjährbar sind Klagen auf Familien
zustände, auf Theilung einer Gemeinschaft an Sachen, auf Feststellung von Grenzen und auf im
Grund- und Hypothekenbuche eingetragene Rechte, mit Ausnahme der Ansprüche auf verfallene
Zinsen und verfallene andere Leistungen als Nebengegenstände.”
Saksijas Civillikuma 462. panta teksts vācu valodā: “Eine eingetragene Forderung kann auf Grund
einer Verjährung nicht gelöst werden. Wegen verfallener wiederkehren den Leistungen und verfallener Zinsen jeder Art kann, wenn die Klage darauf verjährt ist, ein Pfandrecht nicht mehr geltend
gemacht werden.”
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Bukovska komentāri BVLK 3636. pantam tieši neskar šajā rakstā apskatāmo jautājumu [12, 1559–1560]. Satura ziņā daudz plašāks ir 1597. panta [11, 647–648] komentārs, kurā Bukovskis citē Karlu Erdmanu. Erdmans savukārt norādīja, ka noilgums nav
piemērojams zemesgrāmatā ierakstītam prasījumam, kuru nodrošina hipotēka [9, 487].
Turklāt, izsakot šo secinājumu, viņš tieši atsaucas uz BVLK 3636. pantu [9, 487]. Ieraksts
zemesgrāmatā pārtraucot pat iesāktu noilguma termiņa tecējumu [9, 487]. Turpretim
blakus prasījumi (tostarp procenti un līgumsods) ir pakļauti noilgumam. Izņēmums ir
gadījumā, ja šādi blakus prasījumi tiek kapitalizēti un ierakstīti zemesgrāmatā kā patstāvīgs parāds, tad arī tie ir izņemti no noilguma darbības [9, 487].
Arī citi avoti apstiprina viedokli, ka zemesgrāmatā ierakstīta ar hipotēku nodro
šināta saistība nenoilgst. Tā Lucaus savā pētījumā par noilguma institūtu Baltijas tiesībās
norāda, ka BVLK 3636. pants aptver saistības, kas izriet no ķīlas līgumiem, kuri ir ierakstīti
zemesgrāmatā [10, 265]. Visbeidzot Sinaiskis norāda, ka pats prasījums un arī ķīlas tiesība
beidzas, ja kreditors nokavē termiņu prasības celšanai tiesā [15, 101]. Tomēr šis noteikums
neesot attiecināms uz zemesgrāmatā ierakstītiem prasījumiem, kā arī rokas ķīlām, ja vien
ķīlas ņēmējs neizlaiž ķīlas objektu no savām rokām [15, 101]. Taisnības labad ir jānorāda,
ka Sinaiskis gan atsaucas vienīgi uz piezīmi pie BVLK 1423. panta.
Raksta tapšanas gaitā neizdevās atrast kādu pirmskara avotu, kurā būtu tieši norādīts, ka zemesgrāmatā ierakstīta hipotekāra saistību tiesība būtu pakļauta noilgumam.
Tieši pretēji – jau iepriekš norādītie doktrinālie avoti ļauj secināt, ka pirmskara literatūrā dominēja viedoklis, ka šādi prasījumi nav pakļauti noilgumam saskaņā ar BVLK
3636. pantu. Citas likuma normas (BVLK 1423. un 1597. pants) tikai papildus apstiprināja,
ka arī pati hipotēkas prasība nav pakļauta noilgumam, kas liekas pašsaprotami, bet pēc
būtības tiesisko režīmu neietekmēja.

Civillikuma sistēmiskā analīze
CL ir sarežģīta likuma normu sistēma, un tā interpretācijas māka bieži slēpjas spējā
no atsevišķām, visā likumā “izmētātām” normām izsecināt vienotu principu un pēc tam
to izmantot, lai izprastu atsevišķu normu saturu. Lai pareizi izprastu CL 1907. panta
tvērumu, to vajadzētu analizēt kopsakarībā ar citām CL normām. Proti, CL 1361. pantā
ir noteikts, ka ar noilgumu neizbeidzas ne prasījums, kas nodrošināts ar rokas ķīlu, ne
ķīlas tiesība, ja vien ķīlas ņēmējs ķīlu nav izlaidis no savām rokām. Šai normai ir būtiska
nozīme, interpretējot CL 1907. pantu.
Pirmkārt, šajā pantā ir noteikts princips: tik ilgi, kamēr ķīlas objekts ir kreditora
varā, nedz prasījums, nedz pati šī tiesība nenoilgst (šī principa teleoloģiskais pamatojums sniegts raksta turpinājumā). Otrkārt, hipotēka ir rokas ķīlas analogs, kurā faktisko
varu pār lietu atvieto ieraksts zemesgrāmatā. Tātad pēc visiem loģikas likumiem šādam
principam būtu jāattiecas arī uz hipotēku, jo nebūtu saprotams, kāpēc hipotekārais kreditors, kurš būtu aizsargājams (vismaz) tāpat kā rokas ķīlas kreditors, nebaudītu šādu
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aizsardzību. Līdz ar to CL 1361. pants ir vai nu jāpiemēro pēc analoģijas arī ar hipotēku
nodrošinātiem prasījumiem, vai arī (kas būtu saprātīgāk) jāiztulko CL 1907. pants kopsakarā ar CL 1361. pantu, proti, tādējādi, lai hipotēkas ietekme uz nodrošinātā prasījuma
noilgumu būtu līdzīga rokas ķīlas ietekmei.
Tieši sistēmisks CL skatījums ļauj atraidīt vēl vienu tēzi, kura sub silentio bija
izteikta arī Augstākās tiesas Spriedumā. Analizējot Bukovska atziņas, Augstākā tiesa
piešķīra nozīmi tam, ka CL nav pārņemts BVLK 1596. pants. Taču arī BVLK 1423. panta
piezīme ir pārņemta CL tikai daļēji. BVLK 1423. panta piezīmē tika norādīts, ka nedz rokas
ķīla, nedz zemesgrāmatā ierakstīta hipotēka nav pakļauta noilgumam. Komentētāji tomēr
uzsvēra, ka šajā gadījumā noilgumam nebija pakļauta tikai pati rokas ķīlas tiesība, nevis
nodrošinātais prasījums; turpretim, pamatojoties uz BVLK 3636. pantu, zemesgrāmatā
ierakstītie prasījumi nebija pakļauti noilgumam [11, 583–584; 8, 326–327].
Pieņemot CL, likumdevējs ir pat paplašinājis šo regulējumu. Proti, CL 1361. pantā,
kurā par pamatu ir ņemtas BVLK 1423. panta piezīmes attiecībā uz rokas ķīlu, tieši
noteikts, ka arī nodrošinātais prasījums nenoilgst. Tas rada pamatotu jautājumu: kādēļ
gan likumdevējs, paplašinot attiecīgā principa piemērošanu rokas ķīlai, to atceltu
hipotēkai?
Kā varētu skaidrot to, ka CL autori nav nekur pārņēmuši BVLK 1423. panta piezīmi
attiecībā uz hipotēku? Atbilde ir ļoti vienkārša: viens no CL mērķiem bija mazināt BVLK
kazuistiku [6, 251–253]. Tā kā CL ir atrodams 1907. pants, kas aizsargā arī hipotekārus
prasījumus no noilguma, tad likumdevējam nebija pamata pārņemt BVLK 1596. pantu
un 1423. panta piezīmi attiecībā uz hipotēkām. Acīmredzot, ja zemesgrāmatā ierakstītie
hipotekārie prasījumi nav pakļauti noilgumam, tad nav pakļauta noilgumam arī pati
hipotēka. Līdz ar to CL 1907. pants, tāpat kā tā pamatā izmantotais BVLK 3636. pants,
spēj pilnībā aizstāt BVLK 1423. un 1596. pantu. Nepārņemot minētās normas CL, likumdevējs ir mazinājis kazuistiku, nemainot tiesisko režīmu pēc būtības. Tomēr likumdevējam nebija šādas iespējas attiecībā uz rokas ķīlām, jo BVLK nebija 3636. pantam
identiskas normas, kas attiektos uz rokas ķīlām. Šī iemesla dēļ BVLK 1423. panta piezīme
tika pārņemta un pat paplašināta, bet tikai attiecībā uz rokas ķīlām, pārvēršot to par
CL 1361. pantu.

CL 1361. un 1907. panta teleoloģiskais
pamatojums
Interesants ir jautājums, kāpēc rokas ķīla un ieraksts zemesgrāmatā novērš prasījuma noilgšanu. Skaidrojumu var rast divu autoru darbos. Pirmkārt, interpretējot BVLK
1423. panta piezīmi, Erdmans norāda, ka rokas ķīlas gadījumā pats ķīlas objekta turējuma fakts aizvieto nepieciešamību izlietot prasījumu [8, 326–327]. Bukovskis sniedz
vēl izvērstāku pamatojumu, kuru tas bija pārņēmis no Krievijas Impērijas Civillikuma
projekta motīviem – kodifikācijas [11, 584], kurai bija jākļūst par Krievijas Impērijas jauno
Civillikumu, ja tā pieņemšanu nebūtu apturējis Krievijas Impērijas sabrukums.
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Krievijas Impērijas Civillikuma projekta 388. pantā tika noteikts, ka rokas ķīlas
turētājs varētu dabūt apmierinājumu no rokas ķīlas arī tad, ja pati nodrošinātā saistība
jau būtu noilgusi [13, 600]. Šī panta komentāros ir norādīts, ka tas izriet no noilguma
jēgas, proti, no tā, ka noilgums iestājas, ja kreditors vilcinās ar savas tiesības izmantošanu [13, 600]. Šāda situācija nepastāvot rokas ķīlas gadījumā, jo pats fakts, ka kreditors
patur lietu, norādot uz viņa nodomu izmantot ķīlas tiesību, bet apstāklis, ka viņš neceļ
prasību pret parādnieku, var norādīt tikai uz viņa velmi dot parādniekam laiku saistības
dzēšanai [13, 600].3
Hipotēkas gadījumā lietas turējumu aizvieto ieraksts zemesgrāmatā. Kamēr pastāv
šāds ieraksts, tikmēr, pamatojoties uz CL, kreditors izrāda nopietnu nodomu izmantot
prasījumu, kuru nodrošina hipotēka. Līdz ar to gan hipotekārie prasījumi, gan pati hipotēka kā lietu tiesība ir izņemti no noilguma ietekmes.
Augstākās tiesas Spriedumā tika izteikta tēze: “1907. pantam ir nozīme tikai tajos
gadījumos, kad likums tieši nosaka, ka zināmu saistību var ierakstīt zemesgrāmatā
(piemēram, 2057., 2063. un 2126. pantā)”. Tomēr savā Spriedumā Augstākā tiesa arī
norādīja: “[l]ai gan, ierakstot hipotēku zemesgrāmatā, tiek norādīts arī prasījums, kuru
hipotēka nodrošina, tomēr ieraksta mērķis ir hipotēkas kā lietu tiesības nodibināšana,
nevis nodrošinātā saistībtiesiskā prasījuma nodibināšana vai leģitimācija”. Augstākās
tiesas nošķīrums starp saistībām, kuras var ierakstīt zemesgrāmatā, pamatojoties uz
tiešu likuma tekstu, un “neleģitimējošiem” ierakstiem nav pamatots. Kritērijam ir jābūt
daudz vienkāršākam: vai attiecīgā saistību tiesība var tikt ierakstīta zemesgrāmatā vai
ne. Piemēram, Augstākā tiesa ir pareizi lēmusi, ka patapinājums nevar tikt koroborēts [3],
tātad no patapinājuma līguma izrietošajām saistībām nav piemērojams CL 1907. pants.
Savukārt tās saistības, kas saskaņā ar tiesību normām var tikt koroborētas, ir pakļautas
CL 1907. panta noteikumiem.

3

Krievijas Impērijas Civillikuma projekta 388. panta formulējums raisa jautājumu, kuram šobrīd
ir vienīgi vēsturiska nozīme: ko pirmskara autori saprata ar domu, ka nenoilgst tikai pati ķīlas
tiesība? Augstākās tiesas Spriedumā ar to tiek saprasts, ka ķīla izbeidzas ar nodrošināmā prasījuma
noilgumu, bet tai nav sava neatkarīga noilguma. Taču Civillikuma projekta 388. pantā runa bija
par to, ka, neraugoties uz nodrošināmā prasījuma noilgumu, kreditors varēja realizēt ķīlas tiesību
un apmierināt savu prasījumu no ķīlas tādā apmērā, kādā tā bija nodrošināta. CL 1361. pantam
ir cits pamatojums. Proti, ja jau pats ķīlas turējuma fakts liecināja, ka kreditors nav aizmirsis par
savām tiesībām pret parādnieku, tad acīmredzot tas nozīmē arī to, ka viņš nav aizmirsis tieši par
nodrošināto prasījumu; ķīla ir akcesora tiesība, un ķīlas objekta atrašanās kreditora rokās nevarētu
norādīt vienīgi uz kreditora velmi realizēt ķīlas tiesības; tā nesaraujami liecina arī par vēlmi paturēt
tiesības izmantot savu prasījumu, jo ķīla nemaz nevar pastāvēt bez prasījuma. Šī situācija ir līdzīga
tai, kad parādnieks atzīst procentu parādu, un šāda atzīšana pārtrauc noilgumu arī attiecībā uz
galveno parādu, jo procentu atzīšana prezumē visa parāda atzīšanu.
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Secinājumi
Analizējot ķīlas tiesības ietekmi uz noilguma termiņa tecējumu, rakstā ņemti vērā
vienīgi gadījumi, kad pats parādnieks ir ķīlas īpašnieks. Šādos gadījumos ir pilnīgi pamatoti uzskatīt, ka fakts, ka ķīlas objekts atrodas kreditora rokās rokas ķīlas gadījumā vai
arī pastāv ieraksts zemesgrāmatā hipotēkas gadījumā, norāda uz kreditora vēlmi realizēt
savu prasījumu un vienlaikus atgādina parādniekam par pienākumu dzēst savu saistību.
Šāda loģika ir arī CL regulējuma pamatā. Proti, CL 1361. pantā ir tieši noteikts,
ka ar rokas ķīlu nodrošinātais prasījums nav pakļauts noilgumam. Tātad ķīlas objekta
atrašanās kreditora varā norāda uz kreditora nodomu izlietot savu prasījumu. A fortiori
tas attiecas uz gadījumu, kad hipotekārā kreditora tiesības ir koroborētas. To papildus
apstiprina apsvērums, ka hipotēka ir būtiski nozīmīgāka kredīta pieejamībai un drošībai
par rokas ķīlu, tādēļ likumdevējam nebūtu pamata aizsargāt rokas ķīlas kreditoru vairāk
par hipotekāro kreditoru. To apstiprina arī CL 1907. panta vēsturiskie avoti un pirmskara
doktrīna. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, ir jāsecina, ka vismaz attiecībā uz gadījumiem,
kad pats parādnieks ir arī rokas ķīlas vai hipotēkas devējs, nodrošinātā saistību tiesība
vairs nav pakļauta noilgumam un iesāktais noilgums tiek pārtraukts.

Impact of Mortgage on Extinctive
Prescription in Latvian Civil Law
Abstract
Pursuant to Article 1907 of the Latvian Civil Law obligations rights registered in
the Land Register are not subject to extinctive prescription. The provision poses a question, whether it also applies to those obligations that are secured by a mortgage registered
in the Land Register. The Latvian Supreme Court has ruled that it is not the case and
that such secured obligations remain subject to the extinctive prescription. The Author
of this article uses contextual and historical interpretation of the Latvian Civil Law in
order to clarify the scope of Article 1907. This analysis reveals that, at least in cases where
the mortgage is granted by the debtor, the registration of a mortgage, exempts the secured
obligation from the effects of the extinctive prescription.
Keywords: mortgage, extinctive prescription, pledge rights, law of obligations.
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Abstract
Settling of maritime boundary may be a challenging task. The Lithuanian-Latvian
maritime border is still not settled and this legal uncertainty may lead to a maritime
dispute. This article analyses what the international maritime boundary dispute settlement mechanisms are and how Lithuania and Latvia can use them if the dispute between
the two countries arises.
Keywords: public international law, maritime boundary, international dispute
settlement.

Introduction
Water is one of the world’s largest and most important resources. The main
instrument regulating the conduct of States in their uses of water is the United Nations
Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) that was signed in 1982 and entered into
force in 1994. UNCLOS is nearly unique and it is one of the very rare types of treaties
prescribing mandatory jurisdiction for its parties [2]. Even though the Convention is
a fascinating international law instrument, in Lithuania it is rarely discussed about.
It is true that having only 261 kilometers of coastline, Lithuania is not a powerful maritime State that has a great interest in maritime matters. However, the importance of
UNCLOS is still largely undervalued. Already in 2010, it was estimated that the bed
of the Baltic Sea around the presumable Lithuanian-Latvian border may contain up to
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100 million tons of oil which was valued at over 70 billion US dollars [6]. However, these
resources could not be extracted or further explored by any of the two States, because
Lithuania and Latvia have never entirely agreed on the delimitation of the sea border
between them.
The story behind is that on 9 July 1999 an agreement between the Republic of
Latvia and the Republic of Lithuania on the delimitation of the territorial sea, exclusive
economic zone and continental shelf in the Baltic sea was signed [15]. While Lithuania
ratified the Agreement in October 1999, Latvia has never ratified it, which left the border
unsettled. Lithuania, seeking guidance on the issue, has put the question regarding
the exploration of the aforementioned oilfields before European Commission [6].
However, as it was explained by the Commission, regarding the question of possible
joint search works of the oilfields, the delimitation of maritime zones falls entirely within
the competence of the EU Member States [3]. Delimitation of the continental shelf
between Lithuania and Latvia is thus governed by UNCLOS. Article 83 of the Convention
sets out the rules and principles for delimiting the continental shelf between States
with opposite or adjacent coasts and its paragraph 3 governs provisional arrangements
pending final delimitation. The Commission also noted that if no agreement on delimitation can be reached within a reasonable period of time, Lithuania and Latvia shall resort
to the dispute settlement procedures provided for in Part XV of UNCLOS.
Lithuania and Latvia have still not found an equitable solution for their maritime
border delimitation, which makes resorting to the UNCLOS dispute settlement mechanism not completely unlikely. The goal of this article is to provide a brief overview of
UNCLOS provisions regulating sea boundary delimitation, UNCLOS dispute settlement
mechanism and the implications of these provisions to the current situation of Lithuania
and Latvia.

Sea boundary delimitation under UNCLOS
Each coastal State possesses a continental shelf that comprises a seabed and subsoil
of the submarine area. Its delimitation is regulated by Article 83 of the Convention, more
precisely, its paragraph 1 states that “[t]he delimitation of the continental shelf between
States with opposite or adjacent coasts shall be effected by agreement on the basis
of international law, as referred to in Article 38 of the Statute of the International
Court of Justice, in order to achieve an equitable solution”. Paragraph 3 of the same
article sets out an interim regime that is supposed to lead to a peaceful settlement of
the boundary.
Two obligations for the disputing States arise out of these provisions. First,
“in a spirit of understanding and co-operation” pending a final delimitation they shall
make effort to enter into “provisional arrangements of a practical nature”. This obligation
relates to the general principle of good faith enshrined in Article 300 of the Convention
and imposes a duty to negotiate in good faith [7]. The Tribunal in Guyana-Suriname
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arbitration interpreted the phase “in a spirit of understanding and cooperation” as indicating “the drafters’ intent to require of the parties a conciliatory approach to negotiations, pursuant to which they would be prepared to make concessions in the pursuit of
a provisional arrangement” [7]. Making any concessions is usually not easy for States;
therefore, any interim agreements are temporary and without prejudice to the final
delimitation [13]. Second, pending the final delimitation agreement, the parties shall
make every effort not to jeopardise or hamper the reaching of such agreement. It does
not mean that all activities in the disputed area are prohibited. Pending the final agreement on delimitation, a joint exploration and exploitation of maritime resources could
be an option.
In fact, this type of arrangement has been actively encouraged by international
courts and tribunals. For example, The Tribunal in Eritrea/Yemen arbitration explicitly
stated that the States “should give every consideration to the shared or joint or unitised
exploitation of any such resources” [8]. The arbitral tribunal in Guyana-Suriname dispute
further developed on the interpretation of the provision and drew a clear line between
acts that lead to physical damage, such as oil and gas exploitation, and those that do not,
such as seismic exploration. The former ones can only be executed by a common consent
of the delimiting States [7].
The Parties are supposed to reach an agreement on delimitation “within a reasonable period of time” [13]. The exact meaning of this provision is not clear and it should
be judged on case by case basis having considered the general length and intensity of
the negotiations. When the parties, or at least one of them, decide that no agreement can
be reached, two scenarios become possible. First, if in the given situation, the disputes of
maritime delimitation are subject to optional exceptions under Article 298 (1)(a)(i) [13]
and thus exempted from submission to the compulsory dispute settlement procedure
under Section 2, they could still be submitted to the compulsory conciliation proceedings
under Section 2 of Annex V of UNCLOS. Second, and a more likely scenario as most
States have not made declarations of optional exceptions, the dispute would be subject
to the compulsory procedures entailing binding decisions under Section 2 of Part XV of
the Convention. Since neither Lithuania, nor Latvia have made any declarations under
Article 298, the latter scenario would apply to their dispute.

Dispute settlement mechanism under UNCLOS
The spirit and essence of the UNCLOS dispute settlement mechanism is to provide
all the possible opportunities to the disputing States to settle their disputes in a friendly
manner and to use the compulsory methods only as the last resort. The means of dispute
settlement are provided in Part XV of UNCLOS. The section is divided into three parts:
general provisions, compulsory procedures entailing binding decisions and limitations
and exceptions to applicability of Section 2. As the first two parts are the core of UNCLOS
dispute settlement system, they will be discussed in turns in this section.
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Voluntary dispute settlement mechanisms
Article 279 containing a general obligation to settle disputes by peaceful means
states that “states Parties shall settle any dispute between them concerning the interpretation or application of this Convention by peaceful means in accordance with Article 2,
paragraph 3, of the Charter of the United Nations and, to this end, shall seek a solution
by the means indicated in Article 33, paragraph 1, of the Charter.”
There are several important aspects of this article. First, it strictly limits the scope of
the dispute settlement provisions to the application and interpretation of the Convention.
A question not related, or too remotely related to these issues, could not, in principle,
be settled under the UNCLOS. Second, by introducing the Charter provisions into
the Convention, UNCLOS broadens their application as this way the provisions extend
to the parties to the Convention that are not Members of the United Nations [5]. For
example, the State of Palestine, acceded to UNCLOS on 2 January 2015, and is a full
party to the Convention; however, it remains a non-Member Observer State at the United
Nations [12]. Third, Article 279 refers only to the means, but not Article 33 of the Charter
as a whole. The reason for this is to avoid the confusion that the provision applies only to
the disputes “the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security”. [5] The dispute settlement mechanism of UNCLOS applies to
all disputes that satisfy the requirements set out in Part XV of the Convention, regardless
of their magnitude.
Article 281 provides that the compulsory settlement procedures of the Convention
apply only where a dispute between the States could not be reached by any other means
agreed by them. Furthermore, Article 282 refers to general, regional or bilateral agreement and again reiterates that recourse to the UNCLOS dispute settlement mechanism
should only be exercised if no binding solution could be achieved in any other agreed
forum. Both of these provisions reflect the general spirit of the Convention, i.e. to try
all the other available options for the settlement of the dispute. However, if at least
one State party to the dispute satisfies itself that no suitable solution can be found by
other means than the recourse to Section 2, it should, according to Article 283, initiate
exchange of views “regarding its settlement by negotiation or other peaceful means”. It is
important to note that this provision does not create an actual obligation to negotiate.
The exchange of views differs from negotiation in a sense that it concerns the question
of how, procedurally, the dispute should be settled, while negotiation concerns the very
substance of the dispute and is a mean to actually settle it. [11]
There are no requirements as to the form of such exchange and an overly formalistic
view should not be taken. In fact, as the tribunal in Chagos Marine Protected Area correctly observed that, in practice, substantive negotiations are not neatly separated from
exchanges of views on the preferred means of settling a dispute [9].
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Compulsory dispute settlement mechanisms
Any decision rendered by a court or tribunal having jurisdiction under Section
2 is final and binding between the parties [13]. The “opening article” of the section
entitled “compulsory procedures entailing binding decisions” once again reiterates that
the compulsory settlement procedures of Section 2 apply only as the last resort, when no
settlement has been reached by recourse to Section 1. The part of the provision saying
that the disputes shall be submitted “at the request of any party” is the core of it and
of the whole UNCLOS dispute settlement mechanism. Under Article 286, parties to
the Convention have a right to unilaterally seize dispute settlement procedures and at
the same time they are bound by the obligation to be submitted to such procedure [11].
The provision also delimits the scope of a dispute that can be brought under for compulsory settlement entailing binding decisions. It must fall under a dispute “concerning
interpretation or application of [the] Conventions and it must not fall within the scope
of limitations and exceptions provided for in Section 3”.
The following Article 287 is one of the most unique features of UNCLOS. It allows
member States to choose a forum for dispute settlement and provides four options:
the International Tribunal of the Law of the Sea, the International Court of Justice (ICJ),
the Arbitral Tribunal Constituted under Annex VII or a special arbitral tribunal for
specific types of disputes constituted in accordance with Annex VIII. Such flexibility of
forum choice was required in order to achieve consensus on compulsory dispute settle
ment mechanisms [4]. It seems that it was less important which forum would decide
the dispute; what mattered was to have a compulsory procedure with a binding outcome.
The mechanism of Article 287 is built on the declarations made by States when joining
the Convention or any time thereafter.
However, the declarations are not mandatory and in fact, the majority of States, parties to the Convention, have not made them. The declarations, when made, are deposited
with the Secretary General of the United Nation and the copies are transmitted to the States
parties [13]. The choice is not limited to one forum. The States can choose one, two, three
or all four. They can enumerate them in order of preference, or, as done by Lithuania and
Latvia, choose several without indicating any preference. By choosing several forums, States
are increasing their chances that the other party has made the same choice [11].
In practice, there does not seem to be much difference whether the order of preference is indicated or not in the declarations in which several dispute settlement bodies are
chosen. Yet, it would seem sensible for plaintiff to initiate proceedings before the body
that is indicated as potential respondent’s first choice [11].
It is also possible for the parties to express a “negative choice” that is to indicate
which forum shall be excluded. For example, Cuba, Algeria or Guinea Bissau have indicated that they do not accept the jurisdiction of the ICJ. In case a State has not made any
declaration, it is deemed that is has accepted the arbitration under Annex VII [13]. Where
parties to the dispute have, through their declarations, accepted the same procedure,
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the dispute can only be submitted to that procedure, unless they otherwise agree [13].
However, in case the parties to the dispute have not chosen the same forum, the dispute
must be submitted to Annex VII Arbitration, unless the parties otherwise agree [13].
Annex VII arbitration, therefore, is a “default option” that fills the gaps left where
no choice has been made or where the choices made in the declarations do not match.
While Annex VII is the most prevalent mode of dispute settlement under UNCLOS [11],
it is doubtful whether it actually is the best option. It is an ad hoc type arbitration where
the proceedings can be quite expensive, less predictable and not necessarily more flexible
as both parties must agree on all the arbitrators, otherwise, unless the parties agree on
a third party that would make the remaining appointments, it will be the president of
ITLOS who appoint the arbitrators [1].
Finally, and paradoxically, one of the main features of UNCLOS success is its provisions on automatic and permissible exceptions respectively provided for in Section 3 of
Part XV and more precisely, Articles 297 and 298. Not being naïve and seeking to ensure
the highest possible number of contracting parties, the drafters of the Convention from
the very beginning understood the need to exclude the most sensitive issues such as
state sovereignty from the obligation to submit them to a procedure entailing a binding
decision [5]. Any court or tribunal that has UNCLOS as its basis for jurisdiction, in
principle, cannot decide on sovereignty issues. Furthermore, the so-called “mixed disputes” involving land and maritime delimitations also cannot be decided solely under
UNCLOS. At the same time, the broad scope of limitations and exceptions has not only
been praised but also vastly criticised. The tribunal in Southern Bluefin Tuna expressed
that “UNCLOS falls significantly short of establishing a truly comprehensive jurisdiction
entailing binding decisions” [10].

The maritime boundary between
Lithuania and Latvia
Lithuania has deposited its declaration under Article 287 in 2003 and it reads
as follows:
“[..] in accordance with paragraph 1 of Article 287 of the Convention, the Republic of
Lithuania chooses the following means for the settlement of dispute concerning the
interpretation or application of this Convention: a) The International Tribunal for the
Law of the Sea established in accordance with Annex VI; b) The International Court
of Justice.” [14]

Latvia did the same in 2004 and its declaration is the following:
“[i]n accordance with paragraph 1 of the Article 287 of the United Nations Convention
on the Law of the Sea the Republic of Latvia declares that it chooses the following
means for the settlement of dispute concerning the interpretation or application of
this Convention: 1) The International Tribunal for the Law of the Sea established in
accordance with Annex VI of the Convention, 2) The International Court of Justice.” [14]
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What is evident is that the only difference between the two declarations is
the wording and there is no difference as to the substance. Both States have indicated
that they accept the jurisdiction of ITLOS and the ICJ and neither has expressed any
preference as to these forums; therefore, it would be for the State initiating the procedures
to choose the forum. Furthermore, neither Lithuania, not Latvia have made declarations
on optional exceptions under Article 298, which means that the questions of maritime
boundary delimitation are not excluded.
Thus, it is clear that the two States have a broad range of tools provided by UNCLOS
to set their maritime boundary, and in case it cannot be achieved by a mutual agreement,
to settle their dispute. First, they shall seek a mutual agreement to find an equitable solution as provided for in Article 283 (1) of the Convention. In the meantime, they shall try
to enter into practical provisional arrangements that are without prejudice to the final
delimitation. Furthermore, both States shall abstain from any actions that could jeopardise or hamper the reaching of the final agreement. As interpreted by jurisprudence,
this includes abstention from any actions that could a physical effect such as oil and gas
exploration without the agreement of the other State [7].
The States shall continue seeking a solution for a “reasonable period of time” and
in case at least one State decides that a solution has not been reached, it can unilaterally
resort to the compulsory dispute settlement mechanisms under Section 2 of Part XV.
Of course, by that time, a proper dispute must have crystalised.
First, Lithuania and Latvia shall exchange views on how the dispute should be
settled. Having in mind close and friendly diplomatic relations between the two States,
this hurdle is likely to be overcome easily.
Second, one of the States could invite another to submit the dispute to non-binding
conciliation. While having a third-party intervention, in principle, may help to find
a solution. However, keeping in mind that the States have signed the unratified maritime
boundary delimitation treaty twenty years ago and therefore that the uncertainty has
been lasting for two decades, it is likely that the States would skip this option and resort
directly to obtain a final and binding decision. As mentioned, since the declarations of
Lithuania and Latvia are nearly identical, the procedure-initiating State would be the one
choosing whether to go to the ICJ or to ITLOS. It would be a new experience for both
States as neither has ever had a case before ITLOS or the ICJ. It is very difficult to tell
which option would be better. ITLOS is a relatively new tribunal with specialised jurisdiction, while the ICJ, being the successor of the Permanent Court of International Justice,
is a long-standing court with general jurisdiction. Therefore, being aware that there is
no evidence that the outcome of a case depends on the chosen forum, both reputable
bodies would seem to be a solid choice [1].
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Conclusion
UNCLOS is a fascinating convention with an elaborate dispute settlement mechanism. Its insistence on finding an amicable solution through voluntary procedures and
the existence of compulsory procedures at the same time, is the key of its success.
Neither Lithuania, nor Latvia have yet had a case under UNCLOS; therefore, it is a very
interesting time to witness how these two States will go about setting their maritime
boundary. It is likely to be the first time that they will have to employ the procedures
provided for in UNCLOS. The uncertainty already lasting for over two decades has
nothing but a negative effect to the development of the two States as neither can get
fully engaged into the exploration and exploitation of the natural resources lying in
the disputed area without a consent of the other State. What is more, a quick and efficient
settling of the maritime boundary and even of the dispute if it arises is crucial for good
diplomatic relations between these two sister-States.

UNCLOS XV daļa: strīdu izšķiršanas mehānisms
un tā iespējamā saistība ar Lietuvas–Latvijas
jūras robežas noteikšanu
Kopsavilkums
Šis raksts sniedz īsu pārskatu par UNCLOS noteikumiem, kas regulē jūras robežu
noteikšanu, jūras strīdu izšķiršanas mehānismu un šo noteikumu ietekmi uz pašreizējo
Lietuvas un Latvijas jūras robežas stāvokli. Pārsteidzoši, ka Lietuva un Latvija nekad nav
vienojušās par jūras robežas noteikšanu starp tām. Ir parakstīts Latvijas un Lietuvas
līgums par teritoriālās jūras, ekskluzīvās ekonomiskās zonas un kontinentālā šelfa robežu
noteikšanu Baltijas jūrā. Lietuva ratificēja šo līgumu, bet Latvija to nekad netika ratificējusi. Tādējādi jūras robeža starp šīm divām valstīm joprojām nav noteikta.
UNCLOS būtība un gars liek domāt, ka šī konvencija sniedz visas iespējamās
izdevības domstarpībās iesaistītajām valstīm izšķirt domstarpības draudzīgā veidā un
izmantot piespiedu metodes tikai kā pēdējo iespēju. UNCLOS strīdu izšķiršanas mehānismus var iedalīt brīvprātīgos un piespiedu. Jūras robežas mierīga noregulēšana ir galvenais jūras strīdu izšķiršanas mehānisms. Puses ved sarunas labā ticībā un cenšas rast
draudzīgu risinājumu. Lai panāktu vienprātību par piespiedu strīdu izšķiršanas mehānismiem, nepieciešama strīda izšķiršanas vietas izvēles elastība jūras strīdu izšķiršanai.
Gan Lietuva, gan Latvija ir norādījušas, ka tās piekrīt Starptautiskā Jūras tiesību
tribunāla un Starptautiskās Tiesas jurisdikcijai, un neviena no valstīm nav devusi priekšroku kādai no šīm strīdu izšķiršanas vietām, tāpēc valstij, kas ierosina procedūras, būtu
jāizvēlas strīda izšķiršanas vieta.
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Šī raksta autore iesaka, pirmkārt, abām valstīm censties panākt savstarpēju
vienošanos, lai rastu taisnīgu risinājumu. Tajā pat laikā tām jāmēģina vienoties par
praktisku pagaidu kārtību, kas neierobežo galīgo robežu noteikšanu. Turklāt abām
valstīm jāatturas no jebkādām darbībām, kas varētu apdraudēt vai kavēt galīgās vienošanās panākšanu. Tomēr, ja šāda strīdu izšķiršana neizdodas, valstis atkarībā no to
vēlmēm var izvēlēties izšķirt jūras strīdu vai nu Starptautiskajā Jūras tiesību tribunālā
vai Starptautiskajā tiesā.
Atslēgvārdi: starptautiskās tiesības, jūras robeža, robežstrīds, starptautisko strīdu
izšķiršana.
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Abstract
The following article focuses on the history of trade relations between Georgia and
Russia that in the Author’s view eventually developed into the “trade war”. Enrolment of
Russia into the WTO enabled subjection of Russia to the WTO regulations. Georgia, as
a full member of the WTO, rather legitimately refused to allow Russia to join the organisation until Moscow would fulfil Tbilisi’s claims. One of the demands of the Georgian
side was directly related to the separatist conflicts in Abkhazia and South Ossetia, which
further complicated the negotiations due to the destructive actions of Russia. There are
difficult issues connected to the Georgian position from the global trade perspective.
The position deals with the legally political difficulties. The article provides insight into
the problem regarding the Trade War from the Georgia perspective.

Keywords: trade war, World Trade Organisation, International Monitoring System,
Deep and Comprehensive Free Trade Agreement, Regional Trade Agreement.

Introduction
Negotiations between Georgia and Russia on joining the WTO have a long history.
Georgia’s position on Russia’s accession to the WTO has always been determined by
the political situation between the two countries. Russia had been negotiating membership in the organisation for almost 18 years [1].
Georgia, as a full member of the WTO, rather legitimately refused to allow Russia
to join the organisation until Moscow would fulfil Tbilisi’s claims. One of the demands
of the Georgian side was directly related to the separatist conflicts in Abkhazia and
South Ossetia, which further complicated the negotiations due to the destructive actions
of Russia.
Negotiations on Russia’s accession to the World Trade Organisation began in 2002.
The first piece of information on this issue is an interview with the Russian President
Vladimir Putin in June 2002, where he expressed his satisfaction that Russia’s accession to
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the World Trade Organisation would facilitate trade around the world. At the same time,
on December 5, 2002, the Georgian parliament adopted a resolution in which the Georgian
government vetoed Russia’s accession to the World Trade Organisation. After the Rose
Revolution, in February 2004, when an attempt was made to mend relations with Russia,
the Georgian parliament temporarily cancelled the veto. Nevertheless, the negotiations
reached an impasse – the main task of the Georgian government was to place Georgian
customs officers at the state border, but for 8 years the negotiations did not yield any results.
Ultimately, as a result of the engagement of the US President, Georgia’s interest elaborated
in the following position – if Georgia cannot control freight flows along the GeorgianRussian state border, a foreign authoritative organisation should assume this function.

Methods and materials
In the article, the Author uses several general scientific methods as a method of
analysis, discovering the regularities in the context of trade war, historical method, based
on the analysis of the development of the research object, identifying the mechanisms
of formal and informal legally political side, comparative method and several legal norm
interpretation methods – grammatical method, analysing the legal regulation of trade
issues, systemic interpretation method to establish the relationship between to parties
involved in trade topic, as well as teleological interpretation method to clarify the meaning
of legally political relations, and historical method, to clarify historical issues related to
trade between Georgia and Russia.

Prerequisites for concluding the Agreement
According to the WTO rules, accession of a new country requires the approval
of all member states. Georgia was one of the final obstacles for Russia to join the WTO.
Georgia and Russian Federation had disagreement on border checkpoints of Roki and
Gantiadi on the occupied territories. Georgia demanded clarification of their legal status
and the right of monitoring. On November 2011, in Geneva, with the participation of
Switzerland, Georgia and the Russian Federation agreed on having a neutral company
monitor the movement of goods [2]. The Swiss Confederation was tasked with selecting
a neutral private company in consultation with Georgia and the Russian Federation.
The Agreement does not mention any geographic names, only geographic coordinates. The Agreement establishes three trade corridors: Adler-Zugdidi; the village of Nar
(North Ossetia) – Gori; and Kazbegi-Zemo Larsi [3]. All goods entering and exiting these
corridors would be subjected to monitoring by the neutral private company. The parties
agreed on creating a mechanism of customs administration and monitoring of trade
in goods. The mechanism’s functions included gathering and sharing of information,
ensuring transparency, transferring data, preventing crime and smuggling, and examining suspicious cargo. Georgia and the Russian Federation decided that the mechanism
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would entail both Electronic Data Exchange System (EDES) and International Monitoring
System (IMS) [4].
The Agreement between the Government of Georgia and the Government of
the Russian Federation on the Basic Principles for a Mechanism of Customs Administration
and Monitoring of Trade in Goods was signed on November 9, 2011. Based on Georgia’s
consent, the Russian Federation acceded to WTO and the Agreement entered into force
on August 22, 2012. As stipulated by the Agreement, the Swiss Confederation selected
the neutral company SGS Societe Generale de Surveillance SA for oversight functions.
Georgia and Russia had to enter separately into the contract with the company [5].
The process of elaborating the contract took place in 2013–2014 with involvement
of Switzerland. Representatives of SGS visited Georgia several times and after holding
meetings, the initial version of the contract was elaborated. In 2015, a trilateral meeting
of the Russian Federation, Georgia, and Switzerland with the participation of SGS repre
sentatives was held for the final review of the contract.
Apart from the contract, the parties reviewed two additional documents: Rules
and Procedures (regulations) of a Joint Committee (body set up by the Agreement for
discussing ongoing issues and settling disputes with involvement of a neutral party) and
a Trust Fund document which established the rules for opening the bank account and
transferring the reimbursement to SGS.
At the same time, Russia begins bilateral relations with the Abkhaz and Ossetian
sides, concluding agreements with them that are incompatible with the Georgian legislation. Confronted with such behaviour of Russia, Georgia is forced to scrutinise the steps
taken by Russia in order to identify additional threats. In December 2017, the Contract
was signed between the Georgian side and the Swiss company SGS [6]. In response, Russia
signed the Contract with the Swiss company in May 2018 and transferred the mandatory
fee in June. Georgia transferred the fee in November. This ended the legal period of this
dramatic story.
Negotiations between Georgia, Switzerland and Russia were held in February 2019,
and the monitoring process was due to start in March 2020. However, the negotiation
process was constantly dragged out. Georgia has the only option left, to force Russia to
subject its cargo to monitoring.

Russian “lessons” instead of trade neutrality
In 2005, the Russian Federation launched a full-scale trade/economic blockade
on Georgia. The Kremlin targeted the trading sector, which was most dependent on
the Russian market at the time [7].
In December 2005, the Russian Federal Department of Veterinary and Phytosanitary
banned the import of live plant products from Georgia to Russia with the pretence of
violating the standards of microbiological composition. One month after this decision,
on January 22, 2006, Georgia found itself in an energy blockade. The main gas pipeline
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exploded in the North Caucasus, all power plants were shut down, the electricity system
could not withstand the load and as a result the entire country of Georgia experienced
blackout for several days. After the energy blockade, Georgia decided to give up dependence on Russian natural gas; as a result, Russia practically lost its leverage of influence.
One month after the pipeline exploded in March 2006, Russia expanded its embargo
and banned the export of wine from Georgia. For this period, 20 % of total exports or
$ 153 million came on Russia. As a result of the blockade, exports halved in the first year.
The embargo became a signal for Georgian entrepreneurs, and as a result of hard work,
Russia’s share in Georgian exports fell to 2 %.
After the revelation of Russian spies in Georgia, on October 6, 2006, a cargo plane
landed at Tbilisi International Airport with hundreds of Georgian citizens expelled
from Russia. A total of 4,634 citizens were deported then. On this fact, 13 years later,
the European Court of Human Rights ordered Russia to pay multimillion-dollar compensation to the victims.
On October 2, 2006, the Russian Federation terminated postal, road, air, sea and
rail connections with Georgia having violated the Convention on International Civil
Aviation, as well as a number of bilateral and multilateral agreements with Georgia.
The seven-year embargo ended in 2013, with exports to Russia quadrupling in 2013 and
reaching $ 396 million in 2018.
The Russian embargo made it clear that modern challenges in Georgia’s trade relations required greater diversification in order to avoid and prevent potential threats in
the future. Following the signing of the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement
(DCFTA) with the European Union, the export of Georgian products and their competitiveness in the world market became particularly important.
From 2014 to 2020, the volume of Georgia’s trade with the EU shows that Georgia’s
trade relations with the EU are steadily growing and exceed the Georgian-Russian trade
relations several times [8].
The action taken by the Russian Federation in 2005, from today’s perspective, can
be unequivocally interpreted as a trade war declared by Russia against Georgia, the main
goal of which was to bring down the Georgian economy. In this case, too, Russia’s main
goal was to punish Georgia, which was motivated by political objectives. Three years
after the start of the trade war, in 2008 Georgia fell victim to Russian intervention.
It should also be taken into consideration that Russia officially applied to the GATT
in 1993 with the aim to join it. Negotiations for membership began in 1995, long before
Georgia became a member of the World Trade Organisation. Then Russia’s accession
to the organisation was hampered by other factors. In addition to Georgia, Russia had
been clarifying relations with the United States and EU countries. In 2009 in Davos,
the Russian prime minister voiced his suspicion that Russia’s membership in the organisation was obstructed due to political motives. The analysts attributed the delay to
the authoritarian form of government in the Russian Federation as well as international
statistics showing high levels of corruption, high annual bribery rate, shadow economy
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and government-controlled business. Nevertheless, the United States and the European
Union could not deny and escape the fact that Russia’s membership in the World Trade
Organisation would be in their favour.
After joining the WTO, Russia became obliged to comply with international norms,
while revoking a pre-existing specific import license or additional requirements that did
not comply with the requirements of the trade organisation. Also, after Russia’s accession to the WTO, importers to Russia would no longer need a license for products such
as alcohol, wood and pharmaceuticals, and Russia could no longer impose additional
requirements on them.

Russia-Georgia Agreement: future
threat or successful step
One of the advantages of the Russia-Georgia Agreement is that Georgia has proved
to the world that it is part of the civilised world and does not intend to create the world
problems to prevent Russia from joining the WTO for the sake of its own private interests. This document is both a trade / economic and a political project for Georgia. It is
the only document signed with Russia that implies Abkhazia and South Ossetia within
Georgia, although they are not mentioned and are involved in the implementation of
the Agreement. With this very Agreement, Russia indirectly confirms the territorial
integrity of Georgia.
The Agreement establishes one important institution – a Joint Committee, which
should discuss all possible problems. The Committee includes Georgia, Russia and
Switzerland. It also must be highlighted that Abkhazia and Ossetia are not presented
separately. According to the Author, this Committee can become an additional resource in
the process of resolving the Russian-Georgia conflict. In general, the factor of Switzerland
as a mediating state is extremely important. It is one of the leading countries in Europe
although neither a member of the European Union nor of NATO due to its neutral status.
Consequently, its involvement in the Georgian-Russian context brings new opportunities.
The Agreement establishes three trade corridors in the directions of Abkhazia and
South Ossetia and on Lars, where cargo is currently being transported. The terminals of
the Swiss company will be located on the Russian side in the cities of Adler, Vladikavkaz
and Lars, on the Russian-Georgian state border, which in itself has a great political
significance. The cargo will be transported only between Russia and Georgia, though
the cargo may be destined to different countries such as Turkey, Armenia, Iran, etc.
Why did the third checkpoint Lars, which already exists, found itself in
the Agreement? the Author considers this leaves Georgia in a politically advantageous
situation, as it proves that the Agreement goes beyond the Russia-Georgia conflict and
embraces broader perspectives. The document regulates trade between the two countries
and the agreement also includes the current checkpoint, which, along with the other two
terminals, fully covers Russian-Georgian road freight traffic.
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However, this Agreement contains one major drawback. In particular, only road
freight is monitored under the Agreement between the parties. In addition to roads in
Abkhazia, a significant amount of cargo flows through ships and railways, including
equipment and weapons of Russian military bases. Cargo transported by sea and rail will
not be subject to the monitoring provided for in the Agreement. As for the Tskhinvali
corridor, there is only a road in this direction and in this case the cargo will be better
inspected. Therefore, in the future Georgia should take serious steps to eliminate this
shortcoming.
Another issue that can be assessed in a negative context is that the Swiss company
does not have the so-called “Barrier right”, i.e. it cannot check all the cargo. The company
can inspect and fix only the cargo whose owner is interested in undergoing international
monitoring. It should be important for the Georgian side to know what cargo remains on
the territory of Abkhazia and South Ossetia. This is a task that must be fully implemented
under this Agreement.
There is an important point that Russia can use to strengthen its positions:
the Agreement confirms the parties to fight illegal trade. Georgia believes that Russia
is trading illegally with the Abkhazian and Ossetian sides, and if the agreement obliges
it to eliminate illegal trade, then Georgia may be required to legally recognise many of
the actions it deemed illegal prior to the entry into force of the Agreement. Otherwise,
Russia can argue with Georgia in both the Joint Committee and the Arbitration. Russia
will claim that it provides information to the parties on what it is doing whereas Georgia
considers it illegal trade. Russia may insist that it had signed this Agreement because it
made the relations transparent and legitimate, and if Georgia considers everything illegal,
it means that it only needs the document to reveal illegal cargo. If such a position is also
agreed by the third neutral party – Switzerland, the remark provided from Switzerland
will be accountable. Georgia should weigh up well when to evaluate this or that event as
standing outside the law.
The third and a very important factor is that the world attitude towards Russia
has changed significantly since 2011 due to the events in Crimea, Syria or Venezuela.
Under the new circumstances, Russia may try to use this Agreement to legitimise the de
facto authorities of Abkhazia and South Ossetia, or to promote the work of their socalled Customs or border guards. This means that due to Russia’s unfavourable role in
the world, the conclusion of this Agreement may provoke additional risks. The WTO,
the EU, the UN and the OSCE should take care to make the implementation of this
Agreement more effective.

Conclusion
If Georgia opens trade corridors on the basis of the Russian-Georgian Agreement
of 2011, then it should do so in its own interests. The active support of Georgia and its
allies, including the WTO, the European Union and the United Nations will be important
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in this process. As Georgia is confronted with such an aggressive and difficult player
as Russia, it will depend on this very factor whether or not the implementation of this
Agreement proves useful for the peace-making process.
The lifting of the embargo on Georgia by Russia was conditioned by the Agreement
signed in 2011 on the basis of which Georgia agreed to Russia’s accession to the WTO.
Russia’s accession to the World Trade Organisation (WTO) meant turning the country
into a civilised framework and automatically implementing/enforcing WTO rules, which
obliges the Russian Federation to adhere to the principles of the General Agreement on
Tariffs and Trade (GATT) and the World Trade Organisation (WTO). The WTO membership was the very precondition for Russia to lift the embargo on Georgia on the basis
of common regulations. The reason why Russia imposed embargo on Georgia should be
considered. Incidentally the pretext for the embargo was the poor quality of the products
while the World Trade Organisation refers to the export of quality products to the market.

Tirdzniecības konflikts: Gruzija vs. Krievija
Kopsavilkums
Gruzijas un Krievijas sarunām par iestāšanos Pasaules Tirdzniecības organizācijā
ir sena vēsture. Gruzijas nostāju par Krievijas pievienošanos Pasaules Tirdzniecības organizācijai vienmēr ir noteikusi abu valstu politiski tiesiskā situācija. Gandrīz 18 gadus bija
vērojama Krievijas ietekme attiecībā uz Gruzijas dalību attiecīgajā organizācijā. Jāatzīmē,
ka Gruzija kā pilntiesīga Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalsts pilnīgi likumīgi
pieņēma lēmumu atteikt Krievijas dalību tajā, vienlaikus lūdzot izpildīt Gruzijas prasības.
Jāpiezīmē, ka viena no Gruzijas puses prasībām bija tieši saistīta ar separātiskajiem konfliktiem Abhāzijā un Dienvidosetijā, kas vēl vairāk sarežģīja sarunas Krievijas darbības dēļ.
Sarunas par Krievijas pievienošanos Pasaules Tirdzniecības organizācijai sākās
2002. gadā, un pārrunu laikā tika vērotas vairākas politiski tiesiska rakstura darbības, kas
ietekmēja turpmāko attiecību scenāriju. Veiktais pētījums norāda uz to, ka gadījumā, ja
Gruzija atver tirdzniecības koridorus, pamatojoties uz Krievijas un Gruzijas 2011. gada
nolīgumu, tad valsts vispirms ievēro savas intereses. Šajā procesā ir svarīgs aktīvs Gruzijas
un tās sabiedroto, tostarp Pasaules Tirdzniecības organizācijas, Eiropas Savienības un
Apvienoto Nāciju Organizācijas, atbalsts. Jāatzīmē, ka Gruzijas noteiktā embargo atcelšanu Krievijai noteica 2011. gadā parakstītais nolīgums, uz kura pamata Gruzija piekrita
Krievijas uzņemšanai organizācijā.
Krievijas pievienošanās Pasaules Tirdzniecības organizācijai nozīmēja pārvērst
valsti par civilizētu sistēmu un automātiski ieviest noteikumus, kas uzliek Krievijai pienākumu ievērot vispārējo vienošanos par tarifiem un tirdzniecību.
Atslēgvārdi: tirdzniecības konflikts, Gruzija un Krievija, Pasaules Tirdzniecības
organizācija, brīvās tirdzniecības līgums, reģionālais tirdzniecības līgums.
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Abstract
Although opinions vary as to the degree of assertiveness of China’s leadership under
the Xi Jinping rule in comparison to Hu Jintao, the fact that China under Xi has set out
on a new, more persuasive discursive path regarding its historical role and position global
futures has been confirmed both by analysts inside and outside of the PRC – particularly
after the 2018 PRC Constitution Amendment, which introduced “Xi Jinping Thought on
Socialism with Chinese characteristics for a New Era”, among other additions.
This paper serves the purpose of explaining the meaning of the official discursive
strategies behind the “New Era” (新时代) concept as presented by Xi Jinping during
his Report at the 19th National Congress of the Communist Party of China by examining the grand narratives that surround it, ultimately contributing to the research
of the logic behind Xi Jinping’s agenda vis-a-vis China’s desired position. A total of
three overarching New Era narratives have been established: the mission narrative,
the international influence narrative, and the party governance narrative. The paper
argues that the main task of all three narratives is to provide arguments in support of
Xi Jinping’s ideological innovation. Methodologically, the paper draws on the Political
Discourse Analysis theory.
Keywords: China, Constitution, Xi Jinping, New Era, political discourse analysis.
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Introduction
March 11, 2018 Amendments to the Constitution of the People’s Republic of China
instantly became a topic of the global political discussion. They were seen as a demonstration of power centralisation, including the strengthening of the role of the Communist
Party and the removal of the presidential term limits. However, it was the Amendment
that introduced “Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese characteristics for a New
Era” into the Preamble that made Xi Jinping “the first Chinese leader ever to have his
theories enshrined in the constitution during his own lifetime”. [1]
The political notion encompassed in the concept of the New Era immediately made
a noticeable impact both domestically and internationally: “China has a new official
political doctrine. It’s called Xi Jinping Thought, and it is everywhere. Schools, newspapers, television, the internet, billboards and banners all trumpet the ideas of Mr. Xi,
the country’s president and Communist Party leader.” [2]
This paper serves this purpose by examining the grand narratives that surround
and project the New Era (新时代) concept used by Xi Jinping during his Report at the 19th
National Congress of the Communist Party of China “Secure a Decisive Victory in
Building a Moderately Prosperous Society in All Respects and Strive for the Great
Success of Socialism with Chinese Characteristics for a New Era” [3] on October 18,
2017. The Report itself as well as the 19th National Congress of the Communist Party
of China were central to the inclusion of the concept in the Constitution of the PRC,
as the resolution on the proposed amendment to the Constitution was adopted during
this National Congress.
New Era is mentioned a total of 37 times throughout the report, and appears in
all major chapters relating to all topics discussed. A discourse analysis of the Report has
been conducted to determine and break down major narratives related to the concept.
To determine whether the established traits are unique to Xi Jinping, a comparison with
the Hu Jintao Report at the 17th National Congress of the Communist Party of China on
October 25, 2007 has been conducted.
Political Discourse Analysis has been used as the underlying theoretical framework.
Methodologically, qualitative methods such as document analysis, narrative analysis,
comparative analysis have been used. The linguistic analytical toolkit has been deployed
to determine metaphors, rhythmic elements, and poeticisms that Xi Jinping used to persuade his public. The research methodology also builds upon previous author’s research
into the ideology of Xi Jinping and its discursive characteristics [4].
A total of three overarching New Era narratives have been established: the mission narrative, the international influence narrative, and the party governance narrative.
The existence and influence of these narratives serve to substantiate the claim made by
previous researchers [5] that the policies of Xi Jinping have been driven by a transformative agenda both domestically and internationally. The analysis also lends further proof to
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the assessment that strengthening the rule and image of the Communist Party of China
has been one of the central tasks undertaken by Xi Jinping in this context.
The paper argues that the main task of all three narratives is to provide arguments
in support of Xi Jinping’s ideological innovation. To borrow the wording of the Report,
for Xi Jinping, the New Era narratives serve both the authority component – the power to
shape China domestically and internationally, as well as the motivational component –
the ability to inspire his audiences.

Applicability of the political discourse
analysis theory
According to Teun A. van Dijk, the founder of the Political Discourse Analysis
(PDA) school, in order to analyse materials within PDA, three distinct requirements
must be met. First of all, “we must determine which discourse is political and which
is not” [6] – in other words, PDA can be applied to a text for which the attribution to
the political sphere cannot be contested – it is delivered in a political context, it speaks
of political matters, and the presenter of the text is a politician or a political stakeholder.
In the case of Xi Jinping Report at the 19th National Congress of the Communist Party
of China, all three political discourse characteristics match, making the material suitable
for the application of PDA.
Secondly, as PDA stems and is heavily influenced by Critical Discourse Analysis
(CDA) most prominently developed by Norman Fairclough, the critical aspect of
the endeavour cannot be ignored, as PDA “deals especially with the reproduction of
political power, power abuse or domination through political discourse” [6]. This paper
demonstrates the reproduction of the political power by the Communist Party of China
via discourse. Albeit the critical element is not at the centre of inquiry; however, the presented conclusions provide grounds and arguments for further critical research of domination through political discourse.
Third, from a disciplinary perspective, PDA analysis must fall within the confines of
political science research, as it “should not merely be a contribution to discourse studies,
but also to political science and the social sciences more generally” [6]. The current paper
is a transdisciplinary research combining political science and discourse studies.
It should be noted that in the recent years, most notably with the publication
of “The Routledge Handbook of Chinese Discourse Analysis” [7] the field produced
an advance in theoretical toolkits applied in Chinese political discourse studies by creating linkages between PDA, CDA and other adjacent theoretical approaches, including
Critical Cultural Discourse Analysis [8]. The current publication aims to serve as a contribution to this growing field and to the interest towards theorising Chinese political
discourse.
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Background of Xi Jinping’s political
transformative positioning
Xi Jinping first came to power in October 2012 as General Secretary of
the Communist Party of China and became the Chairman (official translation into
English – “President”) of the People’s Republic in March, 2013. In 2014, he begun introducing anti-corruption reforms that were perceived as a bold play for power consolidation, putting him apart from his predecessor Hu Jintao: “Xi has advanced himself
as a transformative leader, adopting an agenda that proposes to reform, if not revolutionise, political and economic relations not only within China but also with the rest
of the world” [5].
The rationale for such a transformation was twofold, as the Party was aware of
its decreasing importance and authority in the eyes of the PRC population domestically,
and internationally needed to project a strong and unified image of a mighty-as-ever
Communist Party as the backbone of the Chinese political system and, ultimately, Chinese
economic growth to fight the supposition that as China’s prosperity rises the Party with
its outdated ideals might become obsolete. The Chinese political establishment equated
the fall of the Communist Party stock in the eyes of the population with loss of control
and ultimately a threat to sovereignty. These considerations – both domestic and international – lead to the emergence of the strong Xi Jinping leadership style, signalling a difference with the previous period, and the consolidation of power in his hands. The 19th
Party Congress was central in this regard.
As Dylan M. H. Loh writes,
“Mao Zedong aside, Xi’s power grab is unprecedented; the full effects of it have yet to be
understood. It is also apparent that foreign policy and diplomatic success appear central
to Xi’s power consolidation efforts. The 19th Party Congress, for instance, under- scored
the necessity for China’s foreign policy to be more proactive, essentially dropping Deng’s
mantra of biding one’s time.” [9]

Perhaps there was no greater illustration to the paramount role of the Xi Jinping
personality in the Communist Party messaging than the proposal for the National People’s
Congress (NPC) of the PRC for the amendments to the Constitution of the People’s
Republic of China, namely, to include Xi Jinping thought and the mention of the “New
Era” alongside Marxism-Leninism and Mao Zedong thought. After the NPC passed
the amendments in 2018, the fragment of the Preamble to the Constitution now reads:
“We, the Chinese people of all ethnic groups, will continue, under the leadership of
the Communist Party of China and the guidance of Marxism-Leninism, Mao Zedong
Thought, Deng Xiaoping Theory, the Theory of Three Represents, the Scientific Outlook
on Development and Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for
a New Era, to uphold the people’s democratic dictatorship, stay on the socialist road,
carry out reform and opening up, steadily improve the socialist institutions, develop
the socialist market economy and socialist democracy, improve socialist rule of law,
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apply the new development philosophy, and work hard in a spirit of self-reliance to
modernise step by step the country’s industry, agriculture, national defence, and science
and technology and promote coordinated material, political, cultural-ethical, social and
ecological advancement, in order to build China into a great modern socialist country
that is prosperous, strong, democratic, culturally advanced, harmonious and beautiful,
and realise the great rejuvenation of the Chinese nation.” [10]

However, as argued above, Xi Jinping’s strongman image was not a goal within
itself, it was serving a purpose, namely – to resuscitate the weight of the Party:
“Despite the fact that a cult of personality around Xi had by 2015 gone into high gear,
Xi has at least rhetorically subsumed his power grab under the overarching theme of
boosting the CCP’s authority.” [11]

Still, in order to boost the Party’s authority, a simple power display would not be
enough. Xi Jinping also needed to provide inspiration and a positive story. As demonstrated in the analysis below, the three narratives of Xi surrounding the New Era concept
contain both of these characteristics.

New Era narratives in Xi Jinping report at the
19th National Congress of the Communist
Party of China – Analysis
The following sub-chapter presents three over-arching narratives pertaining to
the New Era concept of Xi Jinping during his Report at the 19th National Congress
of the Communist Party of China in 2017 – “The New Era Mission Narrative,
The New Era International Influence Narrative, and The New Era Party Governance
Narrative”.
The task of “mission” is to create an alibi for the “new” by demonstrating that no
matter how profound the changes, they are in line with the “original mission”, which in
turn coincides with “the historic mission of national rejuvenation”. The task of the “international influence” is to demonstrate domestically that China is now becoming confident
and would not be misunderstood, seen as a disruptor, or simply disliked. The “Party
governance” narrative evokes a strong personal image of the speaker and signals that
there is a new and reinvented approach to Party management, a wider and more selfconfident one than that of the Hu Jintao period.

The New Era mission narrative
Hu Jintao mentions “mission” in his 17th Report, mostly applying it in the context
of Armed forces, but also speaking of the Great rejuvenation.
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The main disparity between the text of Hu and Xi is that in Xi Jinping’s Report
“mission” is tied to his innovation, or the “new”, whereas in Hu Jintao’s text no such
personal trait exhibits itself:
“Ever since its founding, the CPC has bravely dedicated itself to the historical mission
of leading the Chinese people in striving for a happy life and for the great rejuvenation
of the Chinese nation. Chinese Communists have been fighting one generation after
another to fulfil this mission, and countless revolutionaries have sacrificed their lives in
the course. Party members in contemporary China must continue on this mission.” [3]
(我们党自诞生之日起就勇敢担当起带领中国人民创造幸福生活、实现中华民族伟大复
兴的历史使命。为了完成这个历史使命，一代又一代中国共产党人前赴后继，无数革命先
烈献出了宝贵生命。当代中国共产党人必须继续承担好这个历史使命。[12])

Unlike Hu, centrality of the mission narrative in Xi Jinping’s message transpires
as early as the theme of the 19th Congress:
“Remain true to our original aspiration and keep our mission firmly in mind, hold
high the banner of socialism with Chinese characteristics, secure a decisive victory in
building a moderately prosperous society in all respects, strive for the great success of
socialism with Chinese characteristics for a new era, and work tirelessly to realise the
Chinese Dream of national rejuvenation.” [3]
(不忘初心，牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取
新时代中国特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。[12])

In this statement, already a significant trait of Xi’s New Era mission narrative
reveals itself: in his interpretation, every aspect of theoretical and policy innovation
that Xi Jinping brings forward is actually firmly serving the original founding mission.
The legitimacy behind change is the claim that any change only circles back to the original
intention and aspiration of the first Chinese communists.
With such reasoning, any disruption can be explained as purification:
“Never forget why you started, and you can accomplish your mission. The original
aspiration and the mission of Chinese Communists is to seek happiness for the Chinese
people and rejuvenation for the Chinese nation. This original aspiration, this mission,
is what inspires Chinese Communists to advance.” [3]
(不忘初心，方得始终。中国共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中华民族
谋复兴。这个初心和使命是激励中国共产党人不断前进的根本动力。[12])

What is the mission? On the one hand, the description of the mission that Xi
Jinping applies ties it to “national rejuvenation” – the same concept used by Hu Jintao in
this context, and the same concept that Xi himself had entwined with his “China dream”
of 2012. On the other hand, unlike “national rejuvenation”, Xi’s “mission” is a fluid one, it
possesses a greater deal of ambiguity and leaves room for the future to be the judge: “Our
mission is a call to action; our mission steers the course to the future.” [3] (使命呼唤担
当，使命引领未来。[12]) The mission narrative justifies Xi Jinping’s turn for the “new”,
which is a leading discursive trait throughout the 19th Report.
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The task of “mission” is to create an alibi for the “new” by demonstrating that no
matter how profound the changes, they are in line with the “original mission”, which in
turn coincides with “the historic mission of national rejuvenation”. Xi Jinping promises
to launch a “staying true to our founding mission” campaign which would “enable all
Party members [..] to arm themselves with the Party’s new theories.” [3] (在全党开展“
不忘初心、牢记使命”主题教育，用党的创新理论武装头脑 [12]) The mission narrative
is about communicating that staying true to the original mission equals embracing new
theories, i.e. Xi’s theories – and that, ultimately, no matter how unorthodox, they contain
no heresy from the point of view of the Sinicized Marxist doctrine.
At the same time, the use of “mission” also goes beyond China to accommodate
the New Era international influence narrative (analysed below):
“The Communist Party of China strives for both the wellbeing of the Chinese people
and human progress. To make new and greater contributions for mankind is our Party’s
abiding mission.” [3]
(中国共产党是为中国人民谋幸福的政党，也是为人类进步事业而奋斗的政党。中国共产
党始终把为人类作出新的更大的贡献作为自己的使命。[12])

The New Era international influence narrative
As Hu Jintao reported on the accomplishments of the last five years in 2007 in
the chapter named simply “The work of the past five years” (“过去五年的工作”), he used
“continuing”, “widening”, “growing” and other similar verbs that signal a permanent
process that falls within the line of a certain procedure.
The language deployed by Xi Jinping in the respective chapter of his report appears
much more assertive and victorious right from the word choice in heading, as the name
of the chapter reads “The work of the past five years and historic transformation” (“过
去五年的工作和历史性变革”, official translation “The Past Five Years: Our Work and
Historic Change”).
In the vein of the mentioned “historic change”, there is little to point towards
a reaffirmation of the previous strategies. The text speaks of “transformation”, “reform”,
“change” – discourse elements that signal a qualitatively different period – serving Xi’s
ideological premise of socialism with Chinese characteristics entering the New Era.
A major aspect of the “new”, according to Xi Jinping, is the fact that China now
“stands tall and firm in the East”, in other words, has gained visibility and assertiveness
during his rule. It can perhaps be claimed that this assertion has attracted the most attention internationally, as it was perceived as an indoor into a nationalist agenda. Naturally,
some topics could be traced back to Hu Jintao and beyond, and yet there was a discursive
shift, poignantly summarised by Michael Swaine: “Although many of these themes were
evident at the 18th Party Congress, and in some cases even earlier, they have never been
stated as emphatically nor linked so decisively to China having turned a corner toward
greatness.” [13]
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The subchapter on the diplomatic advancement is quite evidently in line with
such a confident stance. Unlike his predecessor a decade ago, who devoted one sentence
to speak on China’s diplomatic exchanges in dull terms of “strengthening contacts and
cooperation” with other countries, Xi Jinping capitalises on his “major country diplomacy
with Chinese characteristics” and reports on how such a position has already borne fruit:
“China champions the development of a community with a shared future for mankind,
and has encouraged the evolution of the global governance system. With this we have
seen a further rise in China’s international influence, ability to inspire, and power to
shape; and China has made great new contributions to global peace and development.” [3]
(倡导构建人类命运共同体，促进全球治理体系变革。我国国际影响力、感召力、塑造力
进一步提高，为世界和平与发展作出新的重大贡献。[12])

Xi Jinping repeats this aspect of the “new circumstances” – China under his rule
being respected and reckoned with internationally – time and time again throughout
the report, be it in terms of ecology (“Taking a driving seat in international cooperation to
respond to climate change, China has become an important participant, contributor, and
torchbearer in the global endeavour for ecological civilisation.” [3] (引导应对气候变化国际合
作，成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者。[12])) or China’s military might
(with a view to realizing the Chinese Dream and the dream of building a powerful military,
we have developed a strategy for the military under new circumstances. [3] (着眼于实现中
国梦强军梦，制定新形势下军事战略方针，全力推进国防和军队现代化。[12])).
The underlaying issue for Xi Jinping, however, is not just about demonstrating
domestically that China has become proactive and strong on the global stage since his
coming to power. It is more about the necessity to demonstrate domestically that China
in the pursuit of such a position and “stronger cultural confidence” [3] [坚定文化自信
[12]] would not be misunderstood, seen as a disruptor, or simply disliked. To tackle this
issue, Xi Jinping employs wordings where “champion”, “influence” and “power” go hand
in hand with “inspiration” and “contribution to global development” (see above). In this
vein, the use of such words as “appeal”, “charm” and “soft power” ring strong throughout
the report. Xi Jinping promises that during the period of 2020 to 2035 “China’s cultural
soft power has grown much stronger; Chinese culture has greater appeal,” leading to
China becoming a “global leader in international influence” [3] by 2050.
Hence, the New Era international influence narrative of Xi Jinping contains a triangle
of promise of an increase in influence, reporting on the successful delivery on the promise,
and providing reassurance that the risks of such an increase have been mitigated.

The New Era party governance narrative
When Hu Jintao spoke on the achievements in Party building in 2007, he was
careful to avoid any hints of disruption. He reported in unemotional sentences that
the education of Party members had been successful, the democracy within the Party
was on the rise, and combating corruption had achieved significant progress.
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The subchapter devoted to party building of Xi’s report looks very different from
that of Hu. If the name of Hu’s subchapter a decade earlier contained the words “steady
advance” [扎实推进], then Xi speaks of “remarkable outcomes” [成效卓著] and innovative solutions that he had introduced five years prior, and how they have yielded outstanding results.
First of all, similarly to the international influence narrative, Xi Jinping stresses
the “new” to an extent that a disruption with the previous leadership is evident:
“The achievements of the past five years have touched every area and broken new
ground; the changes in China over the past five years have been profound and fundamental. For five years, our Party has demonstrated tremendous political courage and a
powerful sense of mission as it has developed new ideas, new thinking, and new strategies, adopted a raft of major principles and policies, launched a host of major initiatives,
and pushed ahead with many major tasks. We have solved many tough problems that
were long on the agenda but never resolved, and accomplished many things that were
wanted but never got done. With this, we have prompted historic shifts in the cause of
the Party and the country. These historic changes will have a powerful and far-reaching
effect on the development of this cause.” [3]
(五年来的成就是全方位的、开创性的，五年来的变革是深层次的、根本性的。五年来，我
们党以巨大的政治勇气和强烈的责任担当，提出一系列新理念新思想新战略，出台一系列
重大方针政策，推出一系列重大举措，推进一系列重大工作，解决了许多长期想解决而没
有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的大事，推动党和国家事业发生历史性变
革。这些历史性变革，对党和国家事业发展具有重大而深远的影响。[12])

Secondly, Xi Jinping widens the Party ideology to include his “Chinese dream” and
“fine traditional Chinese culture”:
“We have strengthened Party leadership over ideological work and explored new ground
in advancing Party related theories. The importance of Marxism as a guiding ideology
is better appreciated. Socialism with Chinese characteristics and the Chinese Dream
have been embraced by our people. Core socialist values and fine traditional Chinese
culture are alive in the people’s hearts.” [3]
(加强党对意识形态工作的领导，党的理论创新全面推进，马克思主义在意识形态领域
的指导地位更加鲜明，中国特色社会主义和中国梦深入人心，社会主义核心价值观和中
华优秀传统文化广泛弘扬 [12]).

Third, Xi Jinping introduces colourful and unorthodox ways of expression, including
metaphors, rhythmic elements, and poeticisms on the subjects related to the governing
of the Party, including, but not limited to the topic of Party discipline.
Metaphors include: “examining ourselves in the mirror, tidying our attire, taking
a bath, and treating our ailments” (坚持照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病的要求); “take out
tigers,” “swat flies,” “hunt down foxes” (“打虎”、
“拍蝇”、
“猎狐”); rhythmic elements
include: 不敢腐的目标初步实现，不能腐的笼子越扎越牢，不想腐的堤坝正在构筑。
Both here and elsewhere throughout the Report, the role of such expressive language is twofold. First, it is aimed at creating a strong personal image of the speaker and
demonstrating that he is passionate about the topic. Second, it serves the purpose of
better communication, ensuring that the main point is understood on the spot.
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The application of such rhetoric instruments possibly has been devised in response
to the criticisms of the inexpressive/impersonal and unclear language of Hu Jintao. This
approach has proven to be successful, as the metaphors deployed by Xi Jinping were
instantly picked up by both the domestic and international media alike and continue to
dominate the headlines on China’s battle against corruption.
It should also be noted that in Critical Discourse Analysis studies, which PDA draws
from, metaphor in a political text is viewed as “serving to highlight certain aspects of
reality and to hide others. As such, the speaker may get to manipulate the worldview that
they intend to present via verbal means and the hearer will pick up the communicated
worldview in subtle ways.” [14].

Conclusions
After the 2018 Amendments to the Constitution of the PRC were adapted to
include the “Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New
Era”, the centrality and stability of the concept became increasingly clear. This meant that
the discursive messaging and the purpose of the “New Era” narrative called for deeper
interpretation and research.
The paper concludes that the main task of all three New Era narratives that transpire through Xi Jinping’s 19th Report – the mission narrative, the international influence
narrative, and the party governance narrative – is to provide arguments in support of
Xi Jinping’s ideological innovation.
The New Era mission narrative serves to solidify the link of the “new” with the tradition of the Chinese Communist Party to avoid accusations of deviation from the Party
line, laying foundation for further ideological innovation.
The New Era international influence narrative serves to tackle the feeling of
inferiority and contains a triangle of promise of an increase in influence, reporting on
the successful delivery on the promise, and providing reassurance that the risks of such
an increase have been mitigated as the rise of China is globally accepted, demonstrating
outside support to and success of further ideological innovation.
The existence and influence of these narratives serve as an argument towards
the claim that the policies of Xi Jinping have been driven by a transformative agenda
both domestically and internationally. The analysis also lends proof to the assessment
that strengthening the role of the Communist Party has been one of the central tasks,
central activities in this context, because a new and reinforced Party would then be
geared to provide a solidifying social narrative for the inhabitants of China, and project
power and unity internationally.
The New Era party governance narrative changes the way Party governance is
discussed, making the leading principles of Party more “user friendly” through colourful
metaphors and colloquialisms, demonstrating that the “new” approach allows to admit
past mistakes and grants more leeway to how the challenges inside the Party are being
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tackled, and widening the scope of the Party core values by including non-controversial
aspects of traditional Chinese culture, referred to as “fine traditional Chinese culture”
(中华优秀传统文化), and a more relaxed outlook on wealth distribution.

ĶTR 2018. gada Konstitūcijas grozījumu nozīme:
politiskā diskursa analīzes piemērošana
Sji Dzjiņpina “Jaunā laikmeta” naratīviem
Kopsavilkums
Lai gan viedokļi par Ķīnas valdības pašpārliecinātības pakāpi Sji Dzjiņpina laikā
salīdzinājumā ar Hu Dziņtao laiku mēdz atšķirties, faktu, ka Ķīna Sji vadībā ir izvēlējusies jaunu, pārliecinošāku diskursīvu stratēģiju attiecībā uz tās vēsturisko lomu un vietu
globālajā nākotnē, apstiprina pētnieki gan ĶTR, gan ārpus tās – it īpaši pēc 2018. gada
ĶTR Konstitūcijas grozījumiem, kurā tika iekļauta arī “Sji Dzjiņpina doma par sociālismu
ar ķīniešu nokrāsu Jaunajam laikmetam”.
Šī raksta mērķis ir izskaidrot “Jaunā laikmeta“ (新时代) koncepcijas pamatā esošās
oficiālās diskursīvi konstitucionālās stratēģijas izpausmes Sji Dzjiņpina ziņojumā Ķīnas
Komunistiskās partijas 19. Nacionālajam kongresam, šādi veicinot Sji Dzjiņpina darba kārtības izpēti. Kopumā ir atklāti trīs visaptveroši “Jaunā laikmeta naratīvi”: misijas naratīvs,
starptautiskās ietekmes naratīvs un partijas pārvaldes naratīvs. Rakstā secināts, ka visu
trīs naratīvu galvenais uzdevums ir sniegt argumentus Sji Dzjiņpina ideoloģiskās inovācijas atbalstam. Metodoloģiski raksts balstās tiesiski politiskā diskursa analīzes teorijā.
Atslēgvārdi: Ķīnas Tautas Republika, Konstitūcijas grozījumi, Sji Dziņpins, Jaunā
laikmeta naratīvi.
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Lirias&search_scope=Lirias&tab=default_tab&lang=en_US&fromSitemap=1, p. 94.
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Kopsavilkums
Publiskā diplomātija ieņem aizvien nozīmīgāku lomu pasaules valstu ārpolitikā.
Informācijas tehnoloģiju attīstība un sociālo tīklu popularitātes straujais pieaugums
liek diplomātiem izmantot modernos informācijas kanālus publiskās diplomātijas un
ārpolitikas mērķu sasniegšanai. Sociālo tīklu izmantošanas efektivitāti iespējams izmērīt,
noskaidrojot diplomātu spēju veidot vēlamo dienaskārtību digitālajā vidē, kas arī ir šī
raksta mērķis.
Publikācijā aplūkota Latvijas Ārlietu ministrijas spēja veidot digitālo dienaskārtību publiskās diplomātijas laukā. Šī publikācija ir plašāka pētījuma sastāvdaļa, kura
ietvaros tika analizēti trīs Baltijas valstu Ārlietu ministriju oficiālo Facebook kontu
ieraksti 2019. gadā. Pielietojot Oksfordas Universitātes digitālās diplomātijas pētnieku
izstrādāto metodoloģiju, tika analizēts, kādas ir katras valsts publiskās diplomātijas
prioritātes digitālajā vidē, kā arī publikas reakcijas un iesaistes apjoms, reaģējot uz šīm
prioritātēm.
Pētījuma rezultāts ļāva pierādīt, ka Latvijas Ārlietu ministrija spēj veidot digitālo
dienaskārtību, un vienlaikus rosināja diskusiju, kā arī izgaismoja jaunus aspektus digitālās
diplomātijas pētniecības laukā.
Atslēgvārdi: digitālā diplomātija, jaunā publiskā diplomātija, sociālie tīkli,
e-pārvalde.

Ievads
Šī pētījuma objekts ir tradicionālās diplomātijas paveids – publiskā diplomātija.
Kā uzskata Lundas Universitātes profesors un publiskās diplomātijas pētnieks Džeimss
Paments (James Pamment), 21. gadsimta publiskās diplomātijas ietekme ir konceptualizējama trīs veidos: pirmkārt, publiskā diplomātija tiek balstīta uz pieņēmumu, ka sabiedrībā
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pastāv konkrētas ietekmīgas grupas jeb elites, ko publiskās diplomātijas aktoriem – ārlietu
ministrijām, vēstniecībām vai starptautiskajām organizācijām – vajadzētu ietekmēt.
Otrkārt, publiskās diplomātijas aktivitātēm ir jābūt veidotām tā, lai tās mērķtiecīgi ietekmētu šo grupu viedokļus, uzskatus un uzvedību. Treškārt, būtu sagaidāms, ka šīs elites
savukārt ietekmētu savu valdību politiku [6, 6–8]. Tādējādi valstu publiskajai diplomātijai
ir jāveicina publikas atbalsts virzītajai dienaskārtībai un jāsekmē savas valsts ārpolitikas
mērķu sasniegšana.
Vienlaikus uz mūsdienu politiskās skatuves aizvien lielāku lomu ieņem informācijas komunikāciju tehnoloģijas. Izņēmums nav arī starptautiskā politika, starptautiskās
attiecības un diplomātija. Digitālās diplomātijas pētnieki apgalvo, ka tieši informācijas
komunikāciju tehnoloģijas ir atvieglojušas komunikāciju starp ārlietu ministrijām un
diplomātiem, kā arī ārlietu ministrijām un vietējiem iedzīvotājiem [13], tādējādi acīmredzami sniedzot norādi uz informācijas komunikāciju tehnoloģiju ietekmi arī publiskās
diplomātijas laukā.
Diplomātijas virsuzdevums ir realizēt savas valsts ārpolitiku, izmantojot savā arsenālā esošos instrumentus – gan tradicionālos, kā divpusējās tikšanās, oficiālā sarakste
un publiskās uzstāšanās, gan tos, kas kļuvuši par diplomātijas instrumentiem, pateicoties informācijas komunikāciju tehnoloģiju ienākšanai politikas norisēs un sabiedrības
pieprasījumam pēc to izmantošanas arī tradicionāli noslēgtajā un bieži noslēpumainajā
diplomātijas pasaulē.
Lai saprastu minēto politikas realizācijas instrumentu efektivitāti, ir nepieciešami
mērījumi un metodoloģijas to veikšanai. Digitālās platformas spēj piedāvāt instrumentārijus mērījumiem, lai iegūtu nepieciešamos datus, savukārt nozares pētnieki ir izstrādājuši
metodoloģijas, lai mērījumu ceļā iegūtos rezultātus izvērtētu un interpretētu.
Šis pētījums tika veiks, lai izanalizētu trīs Baltijas valstu – Lietuvas, Latvijas un
Igaunijas – aktivitātes digitālajā vidē un novērtētu to efektivitāti, izmantojot vienu no
pētnieku piedāvātajām dimensijām sociālo tīklu ietekmes novērtēšanai publiskās diplomātijas mērķiem – digitālās dienaskārtības veidošanu. Darbs uzskatāms par inovatīvu, jo
salīdzinoši pētījumi par Baltijas valstu Ārlietu ministriju digitālo diplomātiju sociālajos
tīklos līdz šim nav tikuši veikti.

Sociālo mediju loma publiskajā
diplomātijā
Mūsdienās ārpolitika un arī diplomātija ir kļuvusi par kompleksas pasaules sastāvdaļu, kas ietver attiecību veidošanu ekonomikas, kultūras, izglītības un zinātnes, tautsaimniecības, tirdzniecības un visās citās dzīves jomās. Tāpēc diplomātijas nozares pētnieki
aizvien vairāk pievērš uzmanību diplomātijas pārmaiņu procesiem [3], tostarp publiskajai
diplomātijai kā atsevišķam diplomātijas paveidam.
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Klingendāles Starptautisko attiecību institūta diplomātijas studiju pētnieks Jans
Melisens (Jan Melissen) darbā The New Public Diplomacy: Between Theory and Practice
(“Jaunā publiskā diplomātija: starp teoriju un praksi”) [5, 11] raksta:
“Pasaule, kurā publiskā diplomātija tika uzskatīta par pārpalikumu no diplomātiskā
dialoga, strauji izzūd. [..] Lai izprastu jauno publisko diplomātiju, ir bezjēdzīgi paļauties
gan uz diplomātijas vēsturiskajiem tēliem (kas joprojām prevalē lielā daļā diplomātijas
studiju literatūras), gan arī nav ieteicams veikt vēstures prakses tālāku projekciju mūsdienu starptautiskajā vidē (gadījumā, ja publiskā diplomātija tiek saprasta kā tradicionāla propaganda). Jaunā publiskā diplomātija kļūs par pieaugošu standarta komponenti
diplomātiskajā praksē [..].”

Melisens ieviesa arī jaunu terminu – “jaunā publiskā diplomātija”. Viņš to raksturoja kā tādu, kas koncentrējas uz saikni ar tīklotām vai saistītām (connected) publikām,
pārejot no monologa uz dialogu, iesaistīšanos un ilgtermiņa attiecību veidošanu [5, 3–27].
Savukārt cits publiskās diplomātijas lauka pētnieks Nikolass Kulls (Nicholas Cull) jauno
publisko diplomātiju raksturoja kā procesu, ar kura palīdzību starptautiskie aktori cenšas
sasniegt savus ārpolitikas mērķus, iesaistot ārvalstu publiku [12, 31–54].
Sociālo mediju izmantošana diplomātijas laukā ir nosaukta par transformatīvo
attīstību (transformative development) starptautiskajā politikā [7; 8]. To ienākšana diplomātijā ir ļāvusi ne tikai izmainīt hierarhiju diplomātiskajā vidē, bet arī vienkāršos cilvēkus
dziļāk iesaistīt politikas procesu vērošanā un devusi tiem iespēju publiski izteikties par
šiem procesiem. Digitālā diplomātija un sociālie tīkli kā diplomātijas lauka sastāvdaļas
ir radījuši iespējas jaunu un praktisku jēdzienu “publiskā diplomātija” un “maigā vara”
paplašināšanai, būvējot pamatus, uz kuriem valstu valdības veido platformas savu nāciju
zīmola veidošanai (nation branding) [1].
Digitālās diplomātijas pētnieki, cenšoties noskaidrot atbildes uz jautājumu, cik
efektīvi ir sociālie mediji publiskās diplomātijas mērķu sasniegšanai, izvirza trīs dimensijas, ko sociālie mediji ienes publiskās diplomātijas laukā, un tās ir [2, 74–75]:
1) digitālās dienaskārtības veidošana (digital agenda-setting);
2) digitālās klātbūtnes palielināšana (digital presence-expansion);
3) digitālo sarunu veidošana (digital conversation-generating).
Katra dimensija raksturo būtiskus ietekmes aspektus: vēstījuma saturu, informācijas sasniedzamību, auditorijas iesaisti un tās noskaņojumu.
Pirmā dimensija ir digitālās dienaskārtības veidošana. Izmantojot sociālo tīklu
platformas, diplomāti veido diskusiju dienaskārtību, kas paredzēta izraudzītajām mērķa
auditorijām. Termina “digitālās dienaskārtības veidošana” izcelsme ir saistīta ar komunikācijas zinātnē lietoto dienaskārtības veidošanas teoriju [17], kurā teikts, ka plašsaziņas
līdzekļi, veidojot ziņu sniegšanas secību un prioritātes, ietekmē sabiedrības viedokli par to
vai citu notikumu svarīgumu, tādējādi nosakot, par ko cilvēkiem jādomā un kā cilvēkiem
vajadzētu domāt. Šeit aplūkotās dienaskārtības veidotāji ir nevis plašsaziņas līdzekļi, bet
diplomāti, kuri, veidojot ierakstus un uzsākot sarunu sociālajos tīklos, veido dienaskārtību
sevis izvēlētajām mērķa auditorijām.
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Publiskajā diplomātijā galvenais uzdevums un centrālais elements vienmēr ir bijusi
informācijas izplatīšana. Jaunajā publiskajā diplomātijā informācijas nodošana ir priekšnosacījums mijiedarbībai un sarunas uzsākšanai, jo patiess dialogs ir iespējams tikai
tad, ja abas puses ir iepazinušas sarunas tēmu, tām ir līdzīga sapratne un kopīga interese
par aplūkojamo jautājumu [2, 74]. Publiskā diplomātija palīdz veidot noteiktu valsts tēlu
ārvalstu auditorijās caur rūpīgi atlasītām ziņām un vēstījumiem, vēršot auditoriju uzmanību un izceļot tās tēmas, ko valsts vēlas izcelt, un minimizējot tās tēmas, par kurām
valsts nevēlas runāt. Diplomāti, regulāri un mērķtiecīgi pasniedzot kādu informāciju
savos sociālo tīklu kontos, var radīt iespaidu par to kā svarīgu un vērtīgu, kam būtu vērts
pievērst uzmanību. Salīdzinot ar tradicionālajiem plašsaziņas līdzekļiem, sociālajiem
medijiem ir lielākas iespējas “noķert virsrakstus” jeb piesaistīt auditorijas uzmanību,
pateicoties to iespējām aptvert lielu auditoriju, publicēšanas regularitātei un ātrumam,
lietojamībai un ilglaicīgumam [10].
Otrā dimensija ir digitālās klātbūtnes palielināšana jeb diplomātu klātbūtnes
apjoms sociālajos medijos. Tas nozīmē, ka tiek fiksēts diplomātu ierakstu daudzums
laika posmā, to pārpublicēšanas reizes, lasītāju komentāri un emocijzīmju pievienošana
ierakstam.
Savukārt trešā un pēdējā dimensija ir digitālo sarunu veidošana. Tieši šajā dimensijā
uzmanība tiek fokusēta uz kvalitatīvo klātbūtni sociālajos tīklos. Auditorijas iesaistīšana
ir viens no visaugstāk vērtētajiem elementiem jaunajā publiskajā diplomātijā [2, 75]. Laba
publiskā diplomātija vairs nevar būt balstīta uz monologiem, bet tā jāveido uz dialoga
principiem. Tai jāsekmē divvirzienu vai pat daudzvirzienu (multidirectional) komunikācija
ar mērķi veicināt sadarbības iniciatīvas [11]. Divvirzienu komunikācija ļauj diplomātiem
koncentrēt uzmanību uz viņu dienaskārtību, mazināt dezinformāciju un veicināt savstarpējo sapratni. Tieši šī īpašā iezīme ar sociālo mediju palīdzību ļauj realizēt publiskās
diplomātijas mērķus citādi nekā ar tradicionālajām metodēm [2, 71–88].

Digitālās dienaskārtības vispārīgs raksturojums
un loma publiskajā diplomātijā
Viena no trim dimensijām jaunajā publiskajā diplomātijā jeb digitālajā publiskajā
diplomātijā ir diplomātisko aktoru spēja veidot digitālo dienaskārtību. Izmantojot Bjolas,
Jianga [2, 71–78] un Manora [16] izstrādāto modeli, šī darba autors veica pētījumu un
analizēja ārlietu dienesta spēju veidot digitālo dienaskārtību digitālajā vidē.
Dienaskārtības veidošana, vispārīgi definējot, ir nozīmīguma piešķiršana tām vai
citām tēmām, jautājumiem vai problēmām sabiedrības dienaskārtībā [18], un šī prerogatīva tradicionāli ir piederējusi plašsaziņas līdzekļiem.
Digitālajā laikmetā veidot dienaskārtību ir iespējams ikvienam indivīdam, organizācijai vai valstij, pateicoties sociālo tīklu pieejamībai un popularitātei. Arī ārlietu
ministrijas var mēģināt veidot sev vēlamu dienaskārtību, izmantojot sociālo tīklu platformas un sarunājoties ar digitālo sabiedrību, izcelt un popularizēt, diskutēt un atkārtoti
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rosināt sarunu, veidot ierakstus par valsti, pozitīvā gaismā atspoguļojot tēmas, piemēram,
par ekonomiku vai kultūru, un mazināt diskusiju intensitāti par tēmām, kas publiskās
diplomātijas kontekstā valstij nav vēlamas, piemēram, iekšpolitiskām nesaskaņām vai
pretrunīgu ārpolitiku.
Digitālās dienaskārtības veidošanai ārlietu dienesti izmanto un var izmantot visplašāko iespējamo digitālo platformu un tīklu spektru. Piemēram, ASV Valsts departaments komunikācijai digitālajā vidē izmanto blogu vietni un piecus populārākos sociālos
tīklus – Twitter, Facebook, YouTube, Flickr un Instagram, kā arī papildus nosauktajiem
uztur un darbojas vēl septiņos Twitter kontos svešvalodās – arābu, farsi, spāņu, franču,
portugāļu, krievu un urdu valodā [19].
Publiskās diplomātijas pētījuma vajadzībām tika izmantots sociālais tīkls Facebook,
jo tā ir platforma, kuras izmantošana veicina ilgtermiņa attiecību veidošanu un uzturēšanu ar digitālo publiku, savukārt digitālās diplomātijas nolūkos citkārt analizētā
mikroblogošanas vietne Twitter vairāk piemērota informācijas ievākšanai un viedokļa
popularizēšanai [14; 15], un attiecību veidošanai ar elitēm [4, 15].

Spējas veidot digitālo dienaskārtību
novērtēšanas metodoloģija
Lai novērtētu digitālās dienaskārtības veidošanas spēju, autors balstījās uz iepriekšminēto Bjolas, Janga un Manora piedāvāto metodoloģiju, kas aprakstīta turpinājumā.
Analīzei tika izmantots Latvijas Ārlietu ministrijas oficiālo Facebook konts angļu valodā
(ministrija uztur divas atsevišķas Facebook kontus – latviešu un angļu valodā).
Pirmkārt, pēc nejaušības metodes tika atlasīti gandrīz 100 ieraksti Latvijas Ārlietu
ministrijas laika joslā Facebook sociālajā tīklā par visu pētāmo laika periodu, t. i.,
2019. gadu. Tie bija vidēji astoņi ieraksti katrā kalendārajā mēnesī, kas tikuši veikti tikai
darba dienās ar intervālu no divām līdz četrām dienām un pēc algoritma: pirmdiena –
ceturtdiena – otrdiena – piektdiena – pirmdiena – trešdiena – otrdiena – piektdiena.
Izvēlētajā dienā tika fiksēts tas ieraksts, kas bija izpelnījies lielāko publikas uzmanību jeb
saņēmis visvairāk “patīk” vai citas emocijzīmes. Šāds algoritms radīja iespēju vienmērīgi novērtēt Ārlietu ministrijas aktivitāti un ierakstu saturu, neanalizējot pilnīgi visus
ierakstus, kā arī potenciāli turpināt pētījumu, salīdzinot Latvijas Ārlietu ministrijas un
citu valstu diplomātisko dienestu aktivitātes.
Otrkārt, veicot ierakstu kontentanalīzi, tie tika sagrupēti pa kategorijām, vienā
kategorijā apvienojot ierakstus ar līdzīgu saturu un mērķi [9, 6626–6628]. (1. tabulā ir
atspoguļoti tematu kategorizācijas piemēri.)
Treškārt, ja konkrētām tēmu kategorijām Ārlietu ministrija Facebook kontā veltījusi
vairāk nekā 10 % no kopējiem ministrijas ierakstiem, tie tiek fiksēti kā ministrijas ieskatā
prioritāri un ir paredzēti mērķa publikai jeb veido ministrijas digitālo dienaskārtību
Facebook sociālajā tīklā. Citiem vārdiem, tās tēmu kategorijas, par kurām ministrija ir
runājusi visvairāk, veido tās digitālo dienaskārtību.
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1. tabula. Tematu kategorizācijas piemēri
Kategorija

Temata apraksts

Piemērs

Divpusējās
attiecības

Raksta par jautājumiem, kas saistīti ar notikumiem
vai vēstījumiem par divpusējām attiecībām ar
valstīm, t. sk. vēstulēm, apsveikumiem, vēstnieku
akreditācijām un vizītēm.

Oficiālā vizītē viesojas
sabiedroto valsts
premjerministrs.

Daudzpusējās
attiecības

Raksta par jautājumiem, kas saistīti ar notikumiem
vai vēstījumiem par daudzpusējiem jautājumiem:
darbību starptautiskās organizācijās, piemēram,
NATO, ES, EDSO, OECD, un globālajiem tematiem:
klimata pārmaiņu, kosmosa izpēti u. c.

Iestājas par konvencijas
apstiprināšanu.

Vēstures
jautājumi

Raksta par jautājumiem, kas saistīti ar notikumiem vai Šogad atzīmēta 30. gadskārta
vēstījumiem par būtiskiem notikumiem valsts vēsturē, kopš atbrīvošanās no
slaveniem cilvēkiem, piemiņas un svinību dienām.
komunistu jūga.

Ekonomikas
izaugsme

Raksta par jautājumiem, kas saistīti ar notikumiem vai
vēstījumiem par valsts ekonomikas sasniegumiem vai
izmaiņām, t. sk. uzņēmējdarbību.

Valsts kopējais nacionālais
produkts otrajā ceturksnī
pieaudzis par 0,5 %.

Diasporas
aktualitātes

Raksta par jautājumiem, kas saistīti ar notikumiem
vai vēstījumiem par ārvalstīs dzīvojošo diasporu, tai
svarīgiem notikumiem un norisēm.

Diasporas namā uzstāsies
ievērojamais dzimtenes
dzejnieks.

Ceturtkārt, nākamais solis spējas veidot digitālo dienaskārtību novērtēšanā ir digitālās publikas jeb lasītāju reakcijas uz diplomātu ierakstiem fiksācija un uzskaite. Veidojot
ierakstus sociālajā tīklā, tiek pieņemts, ka publika:
1) ritinot savu laika joslu (scrolling timeline), apstājas un piefiksē tematu, par ko
ir veikts ieraksts;
2) izlasa ierakstu, apskata attēlu vai noskatās video;
3) ja ieraksta saturs izraisa emocijas un vēlmi reaģēt, tad:
a) tam spiež pogu (aktualizē iespēju) “patīk” vai citu emocijzīmi;
b) to komentē;
c) ar to dalās savā laika joslā, tādējādi padarot pieejamu arī saviem (citiem) sekotājiem.
Iepriekšminētās rīcības tiek dēvētas par publikas iesaisti (engagement), un tie
ieraksti, kuriem summāri ir vislielākais iesaistes gadījumu skaits, tiek uzskatīti par populārākajiem un ar lielāku komunikatīvo pienesumu, nekā tie ieraksti, kam šīs publikas
iesaistes ir mazāk vai pat nav nemaz.
Piektkārt, tiek matemātiski izrēķināts kopējais publikas vidējais iesaistes apjoms
(A) laika posmā, ko aprēķina, izdalot kopējo publikas iesaistes gadījumu skaitu (B) ar
kopējo veikto ierakstu skaitu (C):
A = B : C,
kur

A – publikas vidējais iesaistes apjoms izvēlētajā laika posmā;
B – kopējais publikas iesaistes gadījumu skaits izvēlētajā laika posmā;
C – kopējais veikto ierakstu skaits izvēlētajā laika posmā.
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Visbeidzot, tās tēmu kategorijas, kurās publikas iesaiste ir virs vidējā apjoma (A),
publika ir atzinusi par saistošākām un apliecina interesi par tām. Savukārt tās tēmu
kategorijas, kurās publikas iesaiste ir zem vidējā apjoma (A), ir tai mazāk saistošas un
interesantas.
Lai novērtētu Ārlietu ministrijas spēju veidot digitālo dienaskārtību, ir jāsakrīt
gan tēmu kategorijām, ko ministrija ir izvēlējusies ietvert savā digitālajā dienaskārtībā
(ierakstu tematika), gan tām tēmu kategorijām, kurās publikas iesaiste ir virs vidējā apjoma
(publikas iesaiste: “patīk” vai citas reakcijas, dalīšanās un komentāri). Ja minētie lielumi
sakrīt, tad var uzskatīt, ka ārlietu dienests spēj veidot savu digitālo dienaskārtību, ja
nesakrīt, – nespēj.
Kā uzskata Oksfordas Universitātes digitālās diplomātijas pētnieks Ilans Manors
(Ilan Manor), saskaņā ar piedāvāto metodoloģiju tās tēmas, kas saņem digitālās publikas
iesaisti virs vidējā apjoma, šī publika atzīst par saistošām, par tām ir vieglāk uzsākt
sarunu ar sekotājiem, veidot dialogu un dialoģisko iesaistīšanos, iespējams gūt atbalstu
ārpolitiskajām nostādnēm un vēstījumiem [4, 198]. Tādējādi iespējams gan identificēt
tēmas, kuras gūst atbalstu un ir uzskatāmas par veiksmīgām digitālajā dienaskārtībā, gan
arī kopumā novērtēt ārlietu dienesta spēju veidot digitālo dienaskārtību.

Latvijas Ārlietu ministrijas spēja
veidot digitālo dienaskārtību
un tās raksturojums
Kopumā 2019. gadā sociālajā tīklā Facebook Ārlietu ministrija publicējusi 576 ierakstus, kas, matemātiski rēķinot, vidēji ir 48 ieraksti mēnesī jeb 1,55 ieraksti dienā. Latvijas
Ārlietu ministrija uztur divus Facebook kontus – angļu un latviešu valodā. Šī pētījuma
nolūkiem tika izmantota ministrijas konts angļu valodā, jo publiskās diplomātijas mērķa
publika ir ārvalstu elites un sabiedrība kopumā, ko ministrija cenšas uzrunāt, lietojot
tieši šo kontu.
Saskaņā ar izvēlēto metodoloģiju analizējot Latvijas Ārlietu ministrijas ierakstus
sociālajā tīklā Facebook, pēc kontentanalīzes tika konstatēts, ka veiktie gandrīz 100 ieraksti
saturiski atbilst 6 no 11 kategorijām jeb tēmu blokiem. Ministrijas raksti lielākoties iekļaujami divos tēmu blokos – “divpusējās attiecības ar citu valsti” un “daudzpusējās attiecības
un darbība starptautiskajās organizācijās”. Abus tēmu blokus veido 86 ieraksti no kopumā
99 pētījumā ietvertajiem ierakstiem jeb 85 %.
No pētījumā iekļautajiem 99 ierakstiem 54 ir piekritīgi kategorijai “divpusējās
attiecības ar citu valsti”. Tajos Latvijas Ārlietu ministrija runā par oficiālo pozīciju attiecībās ar kaimiņvalsti Krieviju, demokrātijas procesu atbalstu Venecuēlai, bezvīzu režīmu,
Latvijas pilsoņiem, kas ieceļo Uzbekistānā, divpusējām vizītēm, Latvijas un citu valstu
oficiālo amatpersonu tikšanos, abpusējām vēstnieku akreditācijām, apsveikumiem valstu
neatkarības dienās un nacionālajos svētkos. Minētajā kategorijā skaitliski dominē ziņas
par Latvijas vēstnieku akreditāciju ārvalstīs.
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Otrā dominējošā tēmu kategorija ir “daudzpusējās attiecības un darbība starptautiskajās organizācijās”. Tajā 32 no 99 ierakstiem Latvijas Ārlietu ministrija runā par
diplomātu un amatpersonu dalību daudzpusējos forumos, piemēram, ES Vispārējo lietu
padomē, ES un Arābu valstu pirmajā samitā Ēģiptē, par Baltijas Jūras valstu padomes
sanāksmi Rīgā. Tāpat ministrija digitālajā dienaskārtībā izvirza jautājumus par dalību un
aktivitātēm ES Austrumu partnerības programmā, starptautisko organizāciju, kā NATO,
ES un OECD, amatpersonu vizītēm un tikšanos ar Latvijas partneriem.
Deviņi ieraksti attiecas uz kategoriju “vēstures jautājumi, valsts simboli un lepnums
par valsti”, divi – “jautājumi un notikumi, kas skar ārzemēs dzīvojošo diasporu”, savukārt
viens ieraksts saistīts ar tēmu “tūrisma dimensija jeb valsts kā pievilcīgs ceļojumu galamērķis” un viens ar tēmu “iekšpolitiskie jautājumi”. Neviens ieraksts neatbilda piecām
kategorijām, kurās aplūkoti sasniegumi ekonomikā, kultūrā un zinātnē, sportā, runāts
par izcilām personībām valstī un konsulārajiem jautājumiem.
Tādējādi 10 % no kopējā ierakstu skaita aplūkotajā laika posmā pārsniedza abas
dominējošās tēmu kategorijas, kas ietver ierakstus par valsts ārpolitikas divpusējiem un
daudzpusējiem jautājumiem. Saskaņā ar izmantoto metodoloģiju tikai šīs divas kategorijas
veido Latvijas Ārlietu ministrijas digitālo dienaskārtību. Abas kategorijas ir guvušas publikas ievērību, pārsniedzot vidējo iesaistes rādītāju Latvijas Ārlietu ministrijas Facebook
kontā, tādējādi apliecinot ministrijas spēju veidot digitālo dienaskārtību.

Secinājumi
Saskaņā ar pētījuma rezultātiem tika gūts apstiprinājums Latvijas Ārlietu ministrijas spējai veidot digitālo dienaskārtību. Saskaņā ar piedāvāto metodoloģiju tās tēmas,
kas saņēma publikas iesaisti virs vidējā apjoma, digitālā publika atzina par saistošām,
tātad par tām ir vieglāk uzsākt sarunu ar sekotājiem, veidot dialogu un dialoģisko iesaistīšanos, iespējams gūt atbalstu ārpolitiskajām nostādnēm un vēstījumiem [4, 198]. Tādējādi
iespējams gan identificēt tēmas, kuras gūst atbalstu un uzskatāmas par veiksmīgām
digitālajā dienaskārtībā, gan arī kopumā novērtēt ārlietu dienesta spēju veidot digitālo
dienaskārtību.
Tomēr pastāv vēl viens būtisks fakts, kura ietekme šajā pētījumā netika vērtēta.
Ievērojami lielāku publikas atsaucību ir guvusi ierakstu kategorija “vēstures jautājumi,
valsts simboli un lepnums par valsti”, kur, lai arī pētījuma ietvarā atbilstoši metodoloģijai ietverti vien deviņi ieraksti, publikas iesaistes vidējais apjoms ir 98, kas ir teju trīs
reizes lielāka nekā publikas iesaiste, reaģējot uz Ārlietu ministrijas veidotās digitālās
dienaskārtības tēmām.
Minētais parāda, ka Latvijas Ārlietu ministrijas veidotā digitālā dienaskārtība
atšķiras no tās dienaskārtības, ko gaida publika – ministrijas Facebook konta sekotāji.
Ja Ārlietu ministrija izvēlas akcentēt savu darbību divpusējo un daudzpusējo attiecību
jomā, tad publikas uzmanību un atbalstu gūst ar valsts vēsturi, simboliem un lepnumu saistīti ieraksti. Tādējādi digitālās diplomātijas (un ne tikai) pētniekiem vajadzētu
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turpināt analizēt, kādu iespaidu uz publiskās diplomātijas mērķiem atstāj situācija,
kad ārlietu dienests un publika izvēlas atšķirīgus prioritārus jautājumus, kurus iekļaut
dienaskārtībā.

Digital Agenda Setting and Public
Diplomacy of Latvia
Abstract
Public diplomacy plays an increasingly important role in the foreign policy of
countries around the world. The development of information technologies and the rapid
rise in the popularity of social networks motivate diplomats to use modern information
channels to achieve public diplomacy and foreign policy objectives. The effectiveness of
the use of social networks can be measured by clarifying the ability of diplomats to set
the desired agenda in the digital environment, which is also the aim of this study.
This article looks at digital agenda setting ability of the Ministry of Foreign Affairs
of Latvia in the field of public diplomacy. It is a part of a broader study where the posts
on official Facebook accounts of the Ministries of Foreign Affairs of the Baltic States in
2019 were specifically analysed. The methodology developed by the researchers of digital
diplomacy at Oxford University was used to analyse the priorities of each country’s public
diplomacy in the digital environment and the extent of public response and engagement
in response to these priorities.
The results of the study demonstrated the digital agenda setting ability of MFA
of Latvia, while encouraging discussion and highlighting new aspects in the field of
research of digital diplomacy.
Keywords: digital diplomacy, new public diplomacy, social networks, e-government.
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Kopsavilkums
Darba tiesības regulējošie normatīvie akti parasti satur noteikumu kopumu, kas
regulē attiecības starp darbinieku apvienību vai darbinieku grupu un darba devēju.
Biedrošanās brīvība ir nostiprināta arī vairākos starptautiskajos dokumentos, it īpaši
ANO Cilvēktiesību deklarācijā, ANO Starptautiskajā paktā par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, ANO Starptautiskajā paktā par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras
tiesībām, Starptautiskās darba organizācijas 1948. gada Konvencijā par asociāciju brīvību un tiesību aizsardzību, apvienojoties organizācijās (C87) un 1949. gada Konvencijā
par tiesībām uz apvienošanos organizācijās un kolektīvo līgumu slēgšanu (C98), kā arī
Eiropas Cilvēktiesību konvencijā un Eiropas Sociālajā hartā. Vienlaikus starptautiskie
dokumenti pieļauj ierobežojumu noteikšanu nacionālajā regulējumā attiecībā uz karavīru
arodbiedrību brīvību.
2018. gadā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība savā grāmatā aktualizēja jautājumu
par atsevišķos dienestos, tostarp militārajā dienestā, esošo personu tiesību ierobežojuma
apvienoties arodbiedrībās atcelšanu [1, 75]. Raksta mērķis: analizējot starptautisko un
nacionālo regulējumu attiecībā uz arodbiedrību dibināšanu militārajā dienestā, kā arī
Latvijā pašreiz pastāvošo karavīru tiesību aizsardzības sistēmu, izdarīt secinājumus par
karavīru arodbiedrības izveidošanas lietderību.
Raksta sagatavošanā ir izmantota vēsturiskā, analītiskā, sistēmiskā un teleo
loģiskā metode.
Atslēgvārdi: arodbiedrība, dienests bruņotajos spēkos, sociālās garantijas.

Ievads
Daudzi starptautiskie dokumenti satur priekšnosacījumus, kuru dēļ biedrošanās
brīvība var tikt ierobežota. Starptautiskās darba organizācijas 1948. gada Konvencijas
par asociāciju brīvību un tiesību aizsardzību, apvienojoties organizācijās (C87), 9. pants
paredz, ka apjomu, kādā šajā konvencijā paredzētās garantijas attiecas uz bruņotajiem
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spēkiem, nosaka valsts tiesību aktos [2]. Līdzīgu nosacījumu satur arī 1949. gada Konven
cijas par tiesībām uz apvienošanos organizācijās un kolektīvo līgumu slēgšanu (C98)
5. pants [3].
Atbilstoši ANO Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām
22. panta otrajai daļai tiesību uz asociāciju un arodbiedrību dibināšanas brīvību izmantošanā nav nekādu ierobežojumu, izņemot tos, kas paredzēti likumā un kas demokrātiskā sabiedrībā nepieciešami valsts vai sabiedriskās drošības un sabiedriskās kārtības
interesēs, iedzīvotāju veselības vai citu personu tiesību un brīvību aizsardzībai. Tālāk
pantā ir noteikts, ka šie noteikumi netraucē paredzēt likumīgus ierobežojumus šo tiesību
izmantošanā personām, kas ir bruņoto spēku un policijas sastāvā [4]. ANO Starptautiskā
pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām 8. pantā noteikts, ka dalībvalstis apņemas sekmēt katra cilvēka tiesības dibināt arodbiedrības savu ekonomisko un
sociālo interešu sekmēšanai un aizsardzībai un iestāties tajās pēc paša izvēles, ievērojot
vienīgi attiecīgās organizācijas noteikumus, un ka šīs tiesības var izmantot bez jebkādiem
ierobežojumiem, izņemot tos, kuri paredzēti likumā un kas demokrātiskā sabiedrībā
nepieciešami valsts drošības vai sabiedriskās kārtības interesēs vai citu juridisku vai
fizisku personu tiesību un brīvību aizsardzībai [5].
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 11. pants nostiprina jebkura cilvēka tiesības uz miermīlīgu pulcēšanās un biedrošanās brīvību, tostarp
arodbiedrību dibināšanu un iestāšanos tajās savu interešu aizstāvībai. Vienlaikus šis
pants paredz iespēju ierobežot iepriekšminētās tiesības ar likumu, ja tas ir nepieciešams
demokrātiskā sabiedrībā valsts vai sabiedrības drošības interešu aizstāvēšanai, nekārtību vai noziedzīgu nodarījumu nepieļaušanai, veselības vai tikumības vai citu cilvēku
tiesību un brīvību aizsardzībai. Regulējums neliedz noteikt likumīgus ierobežojumus
šo tiesību izmantošanā personām, kas ir bruņoto spēku sastāvā [6]. Atbilstoši Eiropas
Sociālās hartas 5. pantam, lai nodrošinātu vai veicinātu strādājošo un darba devēju
tiesības brīvi veidot vietējās, nacionālās vai starptautiskās organizācijas, lai aizsargātu
savas ekonomiskās un sociālās intereses un iestātos šajās organizācijās, dalībvalstis
apņemas nodrošināt tādu nacionālo likumdošanu, kas neierobežotu, vai piemērot to
tā, lai neierobežotu šīs tiesības. Vienlaikus šajā pantā ir noteikts, ka nacionālie normatīvie akti nosaka principus, saskaņā ar kuriem šīs garantijas tiek piemērotas bruņoto
spēku personālsastāvam, un apjomu, kurā tie attiecas uz personām, kas ietilpst šajā
kategorijā [7].
Eiropas Sociālo tiesību komisija, vērtējot Eiropas Sociālās hartas 5. panta attiecināšanu uz bruņotajiem spēkiem, norādīja, ka šo garantiju piemērošanas principus
attiecībā uz bruņoto spēku locekļiem un to, cik lielā mērā tās attiecas uz šīs kategorijas
personām, nosaka valsts normatīvie akti. Tādēļ komisija vienmēr pārbauda, vai valsts
tiesību aktos noteiktās struktūras, kas pieder pie bruņotajiem spēkiem, patiešām veic
militāras funkcijas [8, 97]. Valstis ir tiesīgas ierobežot biedrošanās tiesību izmantošanu
karavīriem vai aizliegt to pilnībā [9, 51]. Tādējādi komisija vērsa uzmanību, ka ierobežojumi var arī nebūt tādi, kas pilnībā aizliedz biedrošanās tiesības bruņotajos spēkos.
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Hartas 5. pants ļauj valstīm noteikt ierobežojumus bruņoto spēku locekļiem un piešķir
tām plašas vērtēšanas robežas, ievērojot Hartas G pantu, ka jebkuriem ierobežojumiem
jābūt noteiktiem likumā, tiem ir jābūt noteiktiem ar leģitīmu mērķi un nepieciešamiem
demokrātiskā sabiedrībā šī mērķa sasniegšanai [8, 97].
Starptautiskā darba organizācija arī ir norādījusi, ka valstis var pašas lemt, vai
piešķirt un cik lielā mērā būtu vēlams piešķirt bruņotajiem spēkiem Starptautiskās darba
organizācijas 1948. gada Konvencijā par asociāciju brīvību un tiesību aizsardzību, apvienojoties organizācijā (C87), paredzētās tiesības [10, 64].
Tādējādi tiesības biedroties vai apvienību un asociāciju brīvība ir viena no cilvēka
pamattiesībām. Tomēr valstu attieksme pret šīs tiesības garantēšanu bruņotajos spēkos
kā valsts izveidotā institūcijā, kuras primārais mērķis ir valsts aizsardzība no ārējiem
apdraudējumiem un iekšējiem konfliktiem, ir atšķirīga. [11, 70].

Tiesību dibināt karavīru arodbiedrības
izmantošanas problemātika
Valstis, kuras ir aizliegušas veidot karavīru arodbiedrības, biedrošanās tiesību
ierobežošanu pamato pārsvarā ar militārās disciplīnas pazemināšanās risku un ar to
saistīto negatīvo ietekmi uz operacionālajām spējām un nacionālo drošību [11, 70].
Lai izvairītos no militārās disciplīnas pazemināšanās riska un ar to saistītās negatīvās ietekmes uz operacionālajām spējām un nacionālo drošību, valstis, kuras ir devušas
iespēju karavīriem veidot arodbiedrības, pārsvarā nosaka šādus ierobežojumus:
1) pārstāvības organizācija sastāv tikai no bruņoto spēku locekļiem un nav saistīta
ar civilām arodbiedrībām, lai izvairītos no jebkādas ārējas ietekmes;
2) nav atļauti streiki vai citas līdzvērtīgas darbības, kas potenciāli varētu sagraut
operacionālās spējas vai apdraudēt valsts drošību [11, 71–72].
Eiropas Sociālo tiesību komisija lietā Eiropas militāro asociāciju organizācija pret
Īriju, atzīstot policijas tiesības uz streikiem kā vienu no kolektīvo pārrunu tiesības pamatelementiem, kuru nosaka Eiropas Sociālās hartas 6. pants un bez kura šīs tiesības saturs
zaudē savu būtību un līdz ar to arī savu efektivitāti [12], neatzina bruņoto spēku pārstāvju
tiesības streikot. Īrijas valdība šajā lietā uzsvēra, ka streika būtība nav savietojama ar
bruņoto spēku lomu un tiesības uz streiku aizliegšana ir pamatota ar nepieciešamību
novērst bruņoto spēku destabilizēšanu ar protesta kustībām. Pat tad, ja bruņoto spēku
organizācijām būtu atļauts brīvprātīgi piedalīties streikos, šādos pasākumos to locekļi
būtu atvērti ārējās ietekmes vai mērķu un politikas sadursmes riskam, jo civilās iestādes
var lūgt bruņoto spēku atbalstu valstī notiekošo piketu vai streiku gadījumos un var
rasties situācijas, kad bruņotajiem spēkiem jāšķērso piketētāju līnija [13, 35.–38. §].
Eiropas Sociālo tiesību komisija iepriekšminētajā lietā uzsvēra, ka tiesības streikot
ir visefektīvākais līdzeklis, lai panāktu labvēlīgu rezultātu sarunu procesa rezultātā.
Tāpēc šīs tiesības ir īpaši nozīmīgas arodbiedrībām. Līdz ar to šo tiesību ierobežojumi
var būt pieļaujami tikai ar īpašiem nosacījumiem. Izvērtējot jautājumu par streikošanas
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tiesību aizliegšanu bruņoto spēku pārstāvjiem, komisija konstatēja, ka šādam ar likumu
noteiktam ierobežojumam ir leģitīms mērķis – uzturēt sabiedrisko kārtību, nacionālo
drošību un citu tiesības un brīvības, nodrošinot, ka bruņotie spēki ir pilnībā darboties
spējīgi un vienmēr pieejami.
Vērtējot, vai ar aizliegumu bruņotajiem spēkiem streikot tiek sasniegts demokrātiskas sabiedrības likumīgais mērķis, komisija secināja, ka šī novērtējuma robeža ir
būtiskāka nekā tā, kas ir noteikta valstīm attiecībā uz policiju. Tādēļ, ņemot vērā bruņoto
spēku uzdevumu īpašo raksturu, bruņoto spēku darbību saskaņā ar militārās disciplīnas
sistēmu, potenciālu, ka jebkura rūpnieciska darbība (industrial action) varētu izjaukt
operācijas tādā veidā, kas apdraud valsts drošību, komisija atzina, ka ir pamats tam, lai
likumā tiktu noteikts absolūtais aizliegums attiecībā uz tiesībām streikot. Šāds aizliegums
ir proporcionāls noteiktajam likumīgajam mērķim, tādēļ to var uzskatīt par nepieciešamu
demokrātiskā sabiedrībā. Komisija atzina, ka aizliegums bruņotajiem spēkiem streikot
nepārkāpj Eiropas Sociālās hartas 6. panta 4. punktu [13, 111.–118. §].

Tiesību ierobežojums dibināt karavīru
arodbiedrību nacionālajā regulējumā
Atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 108. pantam valsts aizsargā arodbiedrību
brīvību. Vienlaikus Latvijas Republikas Satversmes 116. pants paredz iespēju ierobežot šo
brīvību likumā paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko
valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību [14]. Militārā dienesta likuma
15. panta pirmās daļas 1. punkts nosaka, ka karavīram ir aizliegts veikt politisko darbību,
pievienoties arodbiedrībām, organizēt streikus un piedalīties tajos [15].
Nacionālie bruņotie spēki (turpmāk – NBS) ir militāro formējumu kopums, kuru
veido militāri organizēta, apmācīta un apbruņota tautas daļa. To mērķis ir aizsargāt Latvijas
valsts suverenitāti, teritoriālo nedalāmību un tās iedzīvotājus no agresijas [16, 2. pants].
Tādējādi NBS īsteno vienu no valsts funkcijām – valsts aizsardzību, kas ir būtiska valsts
suverēnās varas joma. No šīs funkcijas efektīvas īstenošanas ir atkarīga valsts drošība.
Tādēļ dienesta tiesiskais regulējums interpretējams, ņemot vērā šā dienesta lomu valsts
funkcijas – valsts aizsardzības – nodrošināšanā [17, 10. §].
Militārā dienesta likumā ir nostiprināts katra karavīra pienākums ievērot militāro
disciplīnu – normatīvajos aktos un ar komandiera pavēlēm noteikto kārtību [15, 6. pants].
Atbilstoši Militārā dienesta likuma 2. panta 4. punktam profesionālais dienests ir militārais dienests, kuru Latvijas pilsonis pilda brīvprātīgi saskaņā ar profesionālā dienesta
līgumu. Noslēdzot profesionālā dienesta līgumu, tiek nodibinātas militārā dienesta tie
siskās attiecības, kur karavīrs atrodas īpašā valsts pakļautībā – NBS rīcībā. Militārā dienesta attiecību būtiskākā atšķirība no citiem valsts dienesta veidiem ir to pamatā esošās
valsts imperatīvās militārās intereses, kas vērstas uz valsts pastāvēšanas un suverenitātes
nodrošināšanu. Šo vitāli svarīgo valsts interešu efektīva nodrošināšana ir pamatā tam, ka
militārajā dienestā būtiska nozīme tiek piešķirta karavīra norīkošanai atbilstoši dienesta
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vajadzībām, ņemot vērā konkrētā karavīra specialitāti un vadības vērtējumu par karavīra
specialitātes atbilstību konkrētajai amata vietai (sk. Militārā dienesta likuma 21. panta
pirmo daļu, 25. panta trešo daļu) [17, 12. §]. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo
lietu departaments 2012. gada 4. jūnija spriedumā lietā SKA – 138/2012 pievienojās
secinājumam, ka militārajam dienestam ir savas ievērojamas īpatnības, kas to atšķir no
civildienesta [18, 154].
Ir arī jāņem vērā, ka atbilstoši Militārā dienesta likuma 12. panta pirmajai un
otrajai daļai karavīrs ir valsts aizstāvis, kas savas tiesības uz darbu realizē, pildot militāro
dienestu, un uz karavīru ar atsevišķiem izņēmumiem neattiecas darba tiesiskās attiecības reglamentējošo normatīvo aktu normas [15]. Proti, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā viņam nav paredzēta samaksa par virsstundu darbu, nakts darbu un darbu nedēļas atpūtas un svētku dienās. Tomēr jāatzīmē, ka
atrašanās aktīvajā dienestā nenozīmē nepārtrauktu amata pienākumu izpildi. Atbilstoši
Aizsardzības ministrijas (turpmāk– AM) 2012. gada 3. augusta noteikumu Nr. 21-NOT
“Militārā dienesta iekārtas reglaments” (turpmāk – reglaments) 179. punktam karavīram
dienā pēc iespējas nodrošina astoņu stundu dienests, savukārt pirmssvētku dienās – par
vienu stundu īsāks dienests, izņemot norīkojumus, ārkārtas uzdevumus un dalību mācībās
vai kursos, kad tas var tikt noteikts ilgāks par astoņām stundām. Reglamenta 180. punktā
noteikts, ka komandieris piešķir karavīram atbrīvojumu no dienesta pienākumiem (brīvdienu) atbilstoši laikam, ko karavīrs ir pavadījis dienestā brīvdienās (sestdienā un svētdienā) un svētku dienās, izņemot atsevišķus reglamentā noteiktos gadījumus [19]. Militāro
dienestu raksturojošā īpatnība ir arī karavīra pienākums bez ierunām pildīt komandiera
likumīgās pavēles un karavīra pakļaušana stingrai militārai disciplīnai [15, 4. panta pirmā
daļa, 6. pants, 7. panta otrā daļa].
Vienlaikus karavīriem ir nodrošināts plašs sociālo garantiju klāsts. Militārpersonu
izdienas pensiju likums paredz izdienas pensijas maksāšanu no profesionālā dienesta
atvaļinātajiem karavīriem, lai palīdzētu tiem veiksmīgi integrēties civilajā dzīvē [24]. Lai
sniegtu atbalstu NBS starptautisko operāciju veterāniem, AM 2011. gadā uzsāka akciju,
mudinot uzņēmējus piedāvāt īpašas atlaides to precēm un pakalpojumiem. Šai akcijai
atsaucās vairāki uzņēmēji [25].
Karavīriem nav noteikts absolūtais aizliegums pārstāvēt un aizsargāt savas intereses. Karavīram ir tiesības būt par biedru tādās biedrībās un nodibinājumos, kurām
nav politiska rakstura, kā arī dibināt karavīru biedrības un nodibinājumus un pieda
līties citos nepolitiskos pasākumos, ja šāda darbība netraucē dienesta pienākumu izpildi
[15, 10. panta otrā un trešā daļa]. Pašlaik darbojas vairākas nevalstiskās organizācijas
(piemēram, Latviešu virsnieku apvienība, Latvijas Rezerves virsnieku asociācija, Latvijas
Nacionālo karavīru biedrība, Latvijas Nacionālo partizānu apvienība, Latviešu strēlnieku
apvienība, Latvijas armijas veterānu asociācija u. c.), kuras ne tikai aizstāv savu biedru
un viņu ģimenes locekļu tiesības un intereses, bet arī, komunicējot ar valsts institūcijām,
aktualizē citus jautājumus aktīvajā dienestā esošo un atvaļināto karavīru sociālo un citu
garantiju jomā.
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Karavīriem ir arī tiesības katrā vienībā no sava vidus izvirzīt pārstāvi karavīru
interešu aizstāvēšanai un sadzīves jautājumu risināšanai attiecībās ar vienības komandieri
(priekšnieku) un augstākām amatpersonām [15, 10. panta trešā daļa].
Karavīru pārstāvju kompetencē ietilpst jautājumi, kas saistīti ar:
• veselības aprūpes un drošības pasākumu ievērošanu;
• sociālo labklājību;
• atvaļinājumiem un brīvo laiku;
• dienesta un sadzīves apstākļu uzlabošanu;
• attiecību uzlabošanu vienības karavīru vidū;
• attiecību uzlabošanu starp vienību karavīriem un vietējiem iedzīvotājiem [19].
Reglamenta 357. punktā uzsvērts, ka karavīru pārstāvju kompetencē neietilpst
jautājumi, kas saistīti ar militārā dienesta pienākumu izpildi, kā arī operatīvie un politiskie
jautājumi [19], jo NBS pamatfunkciju izpildes pārtraukšana vai traucēšana var kaitēt
efektīvai valsts mērķu – demokrātiskas valsts iekārtas, valsts drošības, valsts pastāvēšanas
un suverenitātes – īstenošanai.
Reglamentā ir paredzēta iespēja karavīram iesniegt dienesta sūdzību par apgādes
saņemšanas un sociālo garantiju nodrošināšanas jautājumiem [19]. Arī AM struktūr
vienība Ģenerālinspekcija veic dienesta pārbaudes un izskata karavīru sūdzības un ierosinājumus, lai noskaidrotu dienesta apstākļus un sociālo jautājumu atbilstību noteiktajām
prasībām, kā arī pārbauda disciplinārsodu uzlikšanas kārtības ievērošanu, nepieciešamības gadījumā konsultējot karavīrus ar normatīvajiem aktiem noteikto tiesību aizsardzībai. Militārā dienesta likuma 10. panta ceturtā daļa paredz karavīram tiesības
pārsūdzēt tiesā attiecībā uz viņu pieņemtos amatpersonu lēmumus, ja tie nepamatoti
ierobežo viņa tiesības vai aizskar viņa godu un cieņu [15]. Sūdzību izskatīšanai par uzliktajiem disciplinārsodiem AM ir izveidota Apelācijas komisija, kuras lēmumu karavīrs var
pārsūdzēt tiesā [20, 21].
Jāatzīmē, ka ikviens var iesaistīties normatīvo aktu projektu satura tapšanas procesā, sniedzot priekšlikumus par Ministru kabineta un AM mājaslapā pirms uzsaukšanas
Valsts sekretāru sanāksmē sabiedrības līdzdalības nodrošināšanai publicētajiem ārējiem normatīvajiem aktiem [22, 5. punkts]. Saeimas kārtības rullī ir paredzētas iespējas
vēlētājiem izteikt deputātiem mutvārdu vai rakstveida ierosinājumus un sūdzības
[23, 196. pants]. Tiek rīkotas Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas
komisijas izbraukuma sēdes NBS vienībās, kuru laikā tiek apspriesti aktuāli aizsardzības
resora jautājumi, kā arī notiek iepazīšanās ar NBS procesā esošajiem projektiem. Tādējādi
karavīri var iesaistīties normatīvo aktu projektu satura tapšanā.
Jāsecina, ka streiku pieteikšanas (tā tiek uzskatīta par efektīvu līdzekli spēku nevien
līdzības izlīdzināšanā darbinieka un darba devēja starpā [26, 77]) absolūts aizliegums
nacionālajā līmenī ir pamatots, jo bruņotajiem spēkiem ir jānodrošina pastāvīga un
nepārtraukta valsts aizsardzība. Pastāvošais ierobežojums karavīru pārstāvjiem iejaukties militārā dienesta pienākumu izpildes jautājumos, tāpat kā pilnvarojuma neesamība
pārstāvjiem iejaukties militārās disciplīnas jautājumos ir arī attaisnojama, jo šādas
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darbības mazinās bruņoto spēku uzdevumu izpildes efektivitāti. Arī Satversmes tiesa
2014. gada 23. aprīļa spriedumā lietā Nr. 2013-15-01 11. punktā ir atzinusi, ka tādām
brīvības īstenošanas procesuālajām izpausmēm, kā, piemēram, tiesībām organizēt streikus
un piedalīties tajos, arodbiedrību iespējamai ietekmei uz dienesta gaitu vai līdzdalībai
disciplinārās atbildības jautājumu risināšanā var būt ietekme uz valsts vai sabiedrības
drošības interesēm [27].
Savukārt militārpersonu arodbiedrības izveidošanas ierobežojums nacionālajā
regulējumā ir kompensēts ar iespēju karavīriem izvirzīt no sava vidus pārstāvi karavīru
interešu aizstāvēšanai komunikācijā ar aizsardzības resora vadību sadzīves jautājumu
risināšanai un savu interešu aizstāvībai. Karavīram ir tiesības būt par biedru tādās biedrībās un nodibinājumos, kuriem nav politiska rakstura, kā arī dibināt karavīru biedrības
un nodibinājumus un piedalīties citos nepolitiskos pasākumos, ja šāda darbība netraucē
dienesta pienākumu izpildi. Karavīram ir paredzēta iespēja iesniegt dienesta sūdzību
NBS vai vērsties ar sūdzību, kā arī saņemt konsultāciju no struktūrvienības, kas ir neatkarīga no NBS, – no AM Ģenerālinspekcijas. Pastāv efektīvs disciplinārsodu tiesiskuma
izvērtēšanas mehānisms, kuru nodrošina gan AM Ģenerālinspekcija, gan AM Apelācijas
komisija. Karavīram ir tiesības iesniegt sūdzību tiesā, tostarp konstitucionālu sūdzību
Satversmes tiesā. NBS tiek aktīvi iesaistīti ārējo un iekšējo normatīvo aktu izstrādē.
Karavīri var izteikt ierosinājumus ārējo normatīvo aktu satura uzlabošanai sabiedrības
līdzdalības procesā, kā arī iesniegt deputātiem priekšlikumus vai ierosinājumus.
Tādējādi nacionālā līmenī ir izveidoti efektīvi mehānismi militārpersonu interešu aizstāvībai un pārstāvībai. Arodbiedrības izveidošana, ja tā tiktu atļauta, daudzos
jautājumos dublētu pastāvošo kārtību. Savukārt ierobežojumu noteikšana attiecībā uz
darbībām, kuras varētu kavēt vai iejaukties bruņoto spēku disciplīnas nodrošināšanas
jautājumos un uzdevumu izpildē, nepieļaus efektīvu līdzekļu izmantošanas iespējas darba
devēja ietekmēšanai. Tādēļ militārās arodbiedrības darbības efektivitāte būtu diskutējama.

Secinājumi
1. Starptautiskie cilvēktiesību dokumenti neaizliedz noteikt ierobežojumus arodbiedrību izveidošanai bruņotajos spēkos dienošajām personām.
2. Arodbiedrības kā neatkarīgas institūcijas darbības mērķis ir novērst un reaģēt
uz slikto pārvaldi un cilvēktiesību pārkāpumiem, izskatot sūdzības. Šis ir būtisks
demokrātiskas sabiedrības pastāvēšanas mērķis, kurš nacionālajā līmenī ir
sasniegts ar šādām karavīru tiesībām:
1) tiesībām izvirzīt no sava vidus pārstāvi savu interešu aizstāvēšanai komunikācijā ar aizsardzības resora vadību sadzīves jautājumu risināšanai un savu
interešu aizstāvībai;
2) tiesībām būt par biedriem tādās biedrībās un nodibinājumos, kuriem nav
politiska rakstura, kā arī dibināt karavīru biedrības un nodibinājumus un
piedalīties citos nepolitiskos pasākumos, ja šāda darbība netraucē dienesta
pienākumu izpildi;
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3) tiesībām iesniegt dienesta sūdzību Nacionālajos bruņotajos spēkos vai vērsties ar sūdzību, kā arī saņemt konsultāciju no struktūrvienības, kas ir neatkarīga no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, – no Aizsardzības ministrijas
Ģenerālinspekcijas;
4) tiesībām apstrīdēt disciplinārsodus Aizsardzības ministrijas Apelācijas komisijā un tās lēmumu pārsūdzēt tiesā, kā arī tiesībām apstrīdēt Aizsardzības
ministrijā citus administratīvos aktus un pārsūdzēt Aizsardzības ministrijas lēmumus tiesā, tostarp tiesībām iesniegt konstitucionālu sūdzību
Satversmes tiesā;
5) tiesībām iesaistīties ārējo un iekšējo normatīvo aktu izstrādē. Nacionālie
bruņotie spēki aktīvi iesaistās ārējo un iekšējo normatīvo aktu izstrādē.
Karavīri var izteikt ierosinājumus ārējo normatīvo aktu satura uzlabošanai
sabiedrības līdzdalības procesā, kā arī iesniegt deputātiem priekšlikumus
vai ierosinājumus.
3. Ir pamatots nacionālajā regulējumā nostiprinātais absolūtais aizliegums
streikot, jo bruņotajiem spēkiem ir jānodrošina pastāvīga un nepārtraukta valsts
aizsardzība.
4. Arodbiedrības ietekmes iespējas nosaka tās resursi un piešķirtā vara. Tā kā tiesības uz streiku ir efektīvs līdzeklis vēlamā rezultāta panākšanai, to aizliegums
būtiski samazina arodbiedrības ietekmes iespējas.
5. Ievērojot iepriekš minēto, nav pārliecības, ka karavīru arodbiedrības darbība
būtu efektīvāka par 2. punktā minēto nacionālajā līmenī nodibināto karavīru
interešu un tiesību aizsardzības sistēmu.

Are Military Unions Necessary?
Abstract
The right to freedom of association is embodied in a number of international treaties, such as the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on
Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights, the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention
(1948) No. 87, the Right to Organise and Collective Bargaining Convention (1949)
No. 98, the European Convention on Human Rights and the European Social Charter.
Simultaneously, the international treaties allow for a restriction on the freedom of military
trade unions in the national regulation.
In 2018, the issue of restriction of the right of soldiers to unite in trade unions was
raised in Latvia in the book published by the Latvian Free Trade Union [1, 75]. The article
examines the international and national regulation applicable to this issue, the current
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national system and procedures which are established for the protection of the rights
of soldiers and concludes by expressing opinion about the need to establish a military
trade union in Latvia.
In the Author’s opinion, existing restriction on the establishment of a military
trade union in the national regulation is compensated by the following rights:
1) the right to nominate a representative from among themselves to defend
the interests of soldiers for the defense of their interests and settlement of
household issues;
2) the right to be a member of associations and foundations of a non-political
nature, as well as to establish military associations and foundations and to
participate in other non-political activities, if such activity does not interfere
with the performance of the duties of the service;
3) the right to lodge a service complaint within the framework of the National
Armed Forces and to apply a complaint, as well as to receive a consultation
from a structural unit which is independent of the National Armed Forces –
the General Inspection of the Ministry of Defense;
4) the right to submit a complaint to a court, including a constitutional complaint
to the Constitutional Court;
5) there is an effective mechanism for evaluating and controlling observance
of law of disciplinary measures provided by both the General Inspection of
the Ministry of Defense and the Appeal Commission of the Ministry of Defense;
6) the National Armed Forces are actively involved in the development of external
and internal regulation. In addition, soldiers may make proposals to improve
the content of the projects of external regulations within the framework of
the public participation process, as well as by submitting proposals or suggestions to deputies.
Although the application of strikes is considered to be an effective mean of leveling
out the inequality of power between the employee and the employer, the prohibition of
strikes among the military personnel is justified because the armed forces have the task
of providing permanent and uninterrupted national defense. The existing restriction on
military representatives to intervene in the performance of military service duties, as well
as the lack of authorisation for military representatives to intervene in matters of military
discipline, are reasonable restrictions, as such actions would reduce the effectiveness of
the tasks of the armed forces. The Constitutional Court of Latvia also recognised that
procedural manifestations of the exercise of freedom, such as the right to organise and
participate in strikes and the possible influence of trade unions on the conduct of the service or participation in disciplinary liability issues, may have an impact on the State or
public safety interests.
Thus, the Author concludes that effective mechanisms have been established for
the protection and representation of the interests of the soldiers. If the creation of a military trade union was allowed, it would duplicate the existing procedures on many issues.
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The imposition of restrictions on activities that could hinder or interfere in the issues of
the discipline liability and in the performance of tasks of the armed forces will exclude
effective means of influencing the employer. Therefore, the effectiveness of such unions
would be debatable.
Keywords: military service duties, trade unions, military trade union, social
guarantees.
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